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Bu derginin
sahibi

“Hareketli
yaşıyorum,
sağlığımı
koruyorum.”

Bakan
Amca’dan

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Sağlığımız en değerli hazinemizdir. Sağlığımızı korumak için
kemiklerimizin ve kaslarımızın harekete ihtiyacı var. Televizyon
veya bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalırsak sağlığımız
bozulur. Sağlıklı bir yaşam için bisiklete binin, basketbol oynayın,
koşun veya arkadaşlarınızla dışarıda oyun oynayın. Ne kadar
çok hareket ederseniz o kadar güçlenirsiniz.
Yeniden görüşene kadar sağlık, neşe ve mutlulukla kalın.
İyi okumalar...

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan
ne haber
SATÜRN’ÜN AKILLI ROBOTU
Satürn’e Dünya’dan birçok robot kâşif yollandı. Pioneer,
Voyager ve Galileo bu robotlardan bazılarıydı. Şimdi
seni Cassini-Huygens ismindeki son Satürn robotuyla
tanıştıralım! Çünkü bu minik kâşif de görevini başarıyla
tamamladı. Satürn’ün halkalarının arasından ilk kez
Dünya’mızın fotoğrafını çekmeyi de başardı!
Dünya’dan baktığımızda diğer gezegenler
küçücük bir ışık noktasıymış gibi görünür.
SATÜRN KENDİ ETRAFINDA
Satürn’den baktığımızda ise Dünya minicik
DÖNÜŞÜNÜ 10,5 SAATTE
TAMAMLAR.
mavi bir nokta olarak görünüyor. Ne
kadar ilginç, değil mi?
GÜNEŞ ÇEVRESİNDE İSE

29 YILDA DÖNER.

YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK
– 145 DERECEDİR.
SATÜRN’ÜN YOĞUNLUĞU SUDAN
DAHA AZDIR. BU YÜZDEN
BİR OKYANUSUN ÜZERİNE
BIRAKILSAYDI BATMAZDI.

SATÜRNLÜ BİLGİLER
Güneş Sistemi’nin Jüpiter’den sonraki en
büyük gezegeni Satürn’dür. Güneş’e yakınlığı
bakımından ise altıncı sıradadır. Gökyüzüne
baktığın zaman çıplak gözle görebileceğin
5 gezegenden biridir. Satürn’ün en çok dikkat çeken
özelliği ise çevresindeki halkalardır. Bu yüzden
“Halkalı Gezegen” olarak da bilinir.
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sayfalarda gördüğün
altı çizili kelimelerin
anlamlarını SAYFA
63’TE bulabilirsin.

ROBOT HAYVANLAR
Bilim dünyası hayvanlardan
ilham alarak çok ilginç robotlar
icat ediyor. Örneğin ahtapottan
ilham alınarak bir robot ahtapot
üretildi. Bu ilginç robot, tıpkı
esinlenildiği canlı gibi yumuşak bir
dokuya sahip. Bir semenderin davranışları
incelenerek oluşturulan bir robot da var. O
da tıpkı bir sürüngen gibi kıvrılarak yürüyor. Deve
kuşları, yusufçuklar, zürafalar ve bukalemunlar da
robot üretimine ilham olan diğer canlılar.

ÇİP ÜZERİNDE BEYİN HÜCRELERİ
Beynimizi bir bilgisayara bağlayabilseydik neler
olurdu? Belki rüyalarımızı veya hayallerimizi
bir bilgisayar ekranından görebilirdik. Teknoloji
henüz o kadar ilerlemedi. Fakat bilim
insanları çok ilginç bir şey icat ettiler. İlk kez
bir bilgisayar çipi üzerinde beyin hücreleri
geliştirdiler. Bu çip, beyin biyolojisini yakından
tanımamızı sağlayacak. Hatta belki, sinir
sistemi hastalıklarının tedavisinde önemli bir
kılavuz olacak.
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ÇİZEN: ECE ZEBER

havalı bilgiler
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Gözlem

HER ŞEYİN BİR ŞEKLİ V
Geçen gün çok ilginç bir şey fark ettim. Neyi mi? Doğadaki
geometrik şekilleri… Buna, öğretmenimin derste anlattıkları sebep
oldu. Bize geometrik şekilleri gösterdi ve “Siz de doğadaki varlıkları
gözlemleyin. Bakalım hangi geometrik şekillere rastlayacaksınız?”
diye sordu. BEN DE HEMEN etrafımı gözlemlemek için işe koyuldum.
İstersen gel, birlikte inceleyelim. İlk önce şu güneş gözlüğünü
takmalısın. Neden mi? Çünkü güneşe bir göz atacağız.

Bak, güneş gökte
yusyuvarlak
duruyor. Güneş’in
geometrik şekline
“daire” denir.

Şimdi gel, şu arı
kovanlarına bakalım.
Arıların bal yaptığı
petekleri görüyor
musun? Onlar “altıgen”
şeklindedir.

Bu, Hülya Teyze’nin küçük evi…
Onun evi “kare” şeklindedir.
Gördün mü? İki küçük penceresi
var ve onlar da kare şeklinde.
Peki, evin kapısına dikkat ettin mi?
Onun şekli kareden farklı. Böyle
şekillere “dikdörtgen” deniyor.
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İ VAR

Sen de
gözlemlediğin
geometrik
şekillerin
fotoğraflarını
çekip bize
yollayabilirsin.

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

e-posta:

saglikcocuk@saglik.gov.tr

Meğer etrafımızda ve doğada ne kadar çok
geometrik şekil varmış. Dikkat etmediğimiz için
onları fark edememişiz.
Bundan böyle sen de etrafına dikkatli bir şekilde
bak ve gözlem yap. Bakalım, sen hangi
varlıklarda hangi geometrik şekilleri
fark edeceksin.
Bak, bunlar da sıra
sıra sıralanmış
dağlar. “Onları bir
kâğıda basitçe çiz.”
desem yapacağın
şeklin adına
“üçgen” denir.
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bir dünya
0yun
Çizen: ECE ZEBER

Bak postacı geliyor, selam veriyor
Herkes ona bakıyor, merak ediyor
Çok teşekkür ederim postacı sana
PEK sevinçli haberler
getirdin bana

Postacı şarkısını çok severim, Postacıları da... Elektronik
postalardan önce kâğıtlara yazılan mektup ve pek çok
haberi onlar getirirmiş. Şimdi mektup getiren postacıları
pek göremiyorum. Sen de mi göremiyorsun? Peki, sana bir
oyun anlatsam, bir postacı olsan, nasıl olur?

1

bulmalısın.

Bu oyun için 5-6 arkadaş

2 Önce ebe seçimi yapmalısınız. Bildiğiniz

bir sayışma tekerlemesiyle ebeyi tespit edin.
Seçilen ebenin adı bundan sonra “postacı”
olacak.

3 Daha sonra genişçe bir alana çıkın

ve postacıyı oyuncuların ortasına alın.

4 Yalnız diğer oyuncular postacının

5-6 metre uzağında olmaya dikkat etsin.
Çünkü aradaki mesafe fazla olunca
oyun daha heyecanlı olacak. Sonra bu
oyuncular bulundukları noktaya, içlerine
girebilecekleri büyüklükte küçük bir daire
çizsin. Bu daireler artık oyunun kalesidir.

5 Şimdi de yere çizilen her

daireye yani kaleye bir ilin ismini
verin. İstanbul, İzmir, Ankara veya
istediğiniz başka illerin adı tercih
edilebilir. Sonra oyuncular
bu dairelerin içine
girsin.
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6 Artık

oyun için her şey hazır!
Şimdi de sana oyunun nasıl
başlayacağını anlatayım.

7 Oyunun başlaması için

postacı, tüm dairelere eşit
uzaklıkta ortada dursun ve
oyunculardan biri postacıya
sorsun: “Postacı bugün nereye
mektup var?”
Postacı daire içinde
yazılan illerden olmak
şartıyla mesela, “İstanbul-İzmir
var!” derse ismini söylediği
iller hızlı bir şekilde birbiriyle
yer değiştirsin.
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9 Onlar hızlı bir şekilde yer

değiştirirken postacı boşalan
kalelerden birine girmeye çalışsın.
Bunun için postacı da oyuncular
da çok dikkatli ve hızlı olmalı.
Eğer postacı daireye girerse
ebe olmaktan kurtulur. Ortada
kalan postacı olur. Giremezse
yine aynı şekilde oyunda
postacı olmaya devam eder.
Yeni ebe için de kurallar
aynıdır.

İşte bütün
kurallar böyle. Haydi
postacılar, şimdi oyun
başına!
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seni
yerim

NANE

Nane, “ballıbabagiller”
ailesinden gelen otsu bir
bitkidir.
Tüylü ve hoş kokulu olan nane,
salatada ve yemeklerde kullanılır.
Beyaz, pembe ve morumsu çiçekleri
vardır. Ama biz bu çiçekleri pek
göremeyiz. Çünkü nane, çiçek açmadan
önce toplanır.

25-30 TÜRÜ vardır.
Ülkemizde de 7 türü yetişir. Üstelik bu
türler, en kaliteli nane türlerindendir.

18

Nanenin faydaları saymakla bitmez. İştah açar. Ateş
düşürür. Sindirimi kolaylaştırır. Diş ağrısını ve ağız
kokusunu giderir. Mide bulantısını önler. Nefes
almayı kolaylaştırır. Astım, bronşit ve grip gibi
hastalıklara iyi gelir.

naneli limonata

4 - 5 adet limon

NASIL YAPILIR?
* Ellerini su ve sabunla güzelce yıka.

Birkaç yaprak

* Limonları yıka ve kabuklarını rendelemek için
bir büyüğünden yardım al.

nane

Sonra limonların suyunu sık.
* Limon kabuğu, limon suyu ve balı bir kaba al.
Buzdolabında 1 gece beklet.
* Ertesi gün, bu malzemeleri tel süzgeçten geçir.
* Üzerine soğuk su dök ve nane dallarını ekle.
İşte, limonatan hazır!
6 - 7
bardaK su
3 çorba kaşığı
bal

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
19

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

9 Ekim Pazartesi
Sevgili okul günlüğüm,
Şimdi sana bir bilmece soracağım bakalım bilecek misin? Cevabı 4 harfli.
Öğrencinin en çok zorlandığı şey nedir? Dur, ben söyleyeyim. Tabii ki
ÖDEV. İşte, benim yine dolu dolu ödevlerim var. Hem matematik hem Türkçe hem
de sosyal bilgiler derslerinden. Sosyal bilgiler ödevimi yapmayı düşünmüyorum.
Öğretmenime, “İlham gelmedi.” diyeceğim. Diğerlerini tabii ki yapacağım ama
şimdiden canım sıkılıyor. Tam masanın başına oturuyorum, uykum geliyor. “Biraz
uyuyayım.” diyorum kalkınca karnım acıkıyor. Hepsini halletsem tuvaletim geliyor.
Sanırım bende ödev yapamama bozukluğu var sevgili günlüğüm.

11 Ekim Çarşamba
Günlük!
Sınıfta bir anket yaptım. Ankette her dersin ve sınıftaki her arkadaşımın adı var.
Sınıftaki arkadaşlarıma, o dersin ödevini yapmayı sevip sevmediklerini sordum. Onlar
da artı ya da eksi koydular. Ben eksilerin daha çok olacağını düşünüyordum ama
eşit çıktı. Oldukça şaşırdım. Sınıf arkadaşlarımdan izin alarak listeyi öğretmenimize
verdim. “İşte, öğretmenim sınıf olarak durumumuz bu.” dedim. “Bizim ödevle ilgili
sorunumuz var. Çok bilimsel çalıştım, öğretmenim. Size sorunumuzu rakamlarla,
kanıtlarıyla sunuyorum.” dedim. Öğretmenimin de çok hoşuna gitti. Gülümsedi,
hepimize sarıldı. “Ben de size bilimsel bir çözüm bulacağım. O yüzden bana biraz
zaman verin.” dedi. Bakalım, ne olacak sevgili günlük? Bu arada bu anket ve
araştırma işini çok sevdim. Araştırmacı mı olsam ne?
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13 Ekim Cuma
Sevgili günlük,
Ben karar verdim, öğretmen olacağım. Bugün öğretmenimiz bize yeni ve farklı bir
anket dağıttı. Bizim verdiğimiz listeyi dikkatle incelemiş. Herkesin sevmediği dersi
yazmış. Kâğıdın altına da sebepler sıralamış:
* Ders zor olduğu için ödevini yapmayı sevmiyorum.
* Dersi anlayamadığım için ödevini yapmayı sevmiyorum.
* Ödevim çok uzun sürüyor ve oyun oynamama zaman kalmıyor.
* Ekran başından kalkıp ödev yapmak hoşuma gitmiyor.
Bunun gibi bir sürü örnek cümle vardı. Kâğıdın altında da boş bir yer vardı.
Diğer seçenekleri biz ekledik ve bize uyan cümleleri boyadık. Sonra öğretmenimiz
bize başka bir ders yaptı. Dersimizin adı sorumluluklardı. Bir kere herkesin bir
sorumluluğu olduğunu öğrendik. Annelerin, babaların, öğretmenlerin… Ve bu
sorumluluklar, dünyayı daha güzel bir yer yapıyor. Bir de kendimle ilgili şunu
fark ettim. Ben zamanı verimli kullanmayı bilmiyorum. Hemen gidip rehber
öğretmenimden bir ders programı istedim. Artık ödevi hemen bitiriyorum ve oyuna
da vaktim kalıyor. Üstelik yaptığım ödevlerden de yepyeni bilgiler öğreniyorum.
Örneğin, bitkilerin fotosentez yaparak oksijen ürettiklerini bu ödevlerden birinde
öğrendim. Artık evdeki çiçeklere daha farklı bir gözle bakıyorum. Yapraklarına zarar
vermemeye özen gösteriyorum. Demek ki ben her gün yeni şeyler keşfediyorum.
Peki, sen ne dersin okul günlüğüm, ben büyüyor muyum?
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muhteşem
dönüşüm

GÜLDEREN NİNE’N

Gülderen Nineme, “Kışı pek sevmiyorum!” dediğimde, “Kardan
adamları seviyorsun ama!” dedi. Sonra düşündüm ve her
mevsimin ayrı bir güzelliği olduğuna karar verdim. Bunda
Gülderen Ninemin de payı var tabii!

İLKBAHARIN ÇİÇEKLERİ
Mevsim ilkbahar, aylardan nisan… Bahçedeki
meyve ağaçlarının hepsi çiçek açtı. Gülderen
Ninem bana bakıp “Kocakarı soğukları
bitti. Çiçeklenme zamanı geldi. Geçen ay,
kaplumbağalar kış uykusundan uyanmıştı.
Bu ay serçeler yavrular. İpekböcekleri de
yumurtlar.” dedi. Onun bu söyledikleriyle
ilkbaharda doğanın uyandığını fark ettim.

YAZIN SICAĞI
Hava çok sıcaktı! Gülderen Ninem, arı
kovanlarının yanından bana seslendi.
“Zeynep, bak arılar bal yapmış.” dedi. Ben
balı çok severim ama gözüm yeni olgunlaşan
kirazlardaydı. Ninem yanıma geldi, “Bütün
yemişler oldu. Dur sana biraz kiraz getireyim.”
dedi. Çok sevindim. “Nine, biraz da erik
getirir misin?” diye bağırdım! Yaz aylarını çok
seviyorum, meyveleri çok güzel!
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E’NİN DOĞA TAKVİMİ
SONBAHAR YAĞMURLARI
Gülderen Ninemin dediğine göre eylül ayında
hep yağmur yağarmış. Zaten ağaçlar da
yapraklarını döktü. “Çiçekler ve meyveler
nerede?” diye sordum ona. Bana baktı ve
güldü, “Doğanın kendini yenilemesi gerek!
İlkbaharda ağaçlar yeniden uyanacak. Hem
merak etme daha pastırma sıcakları var!” dedi.
Pastırmalı yumurtayı çok sevdiğim için bunun
güzel bir durum olduğuna karar verdim.

KIŞIN KARI
Üzerimde beş kat kıyafet var ama ben tir tir
titriyorum. Ninemin dediğine göre “karakış”
gelmiş! Bence bunun adı “dondurucu kış”
olmalı. Ama neyse ki kar yağdı. Biz de
ninemle bahçede kardan adam yaptık.
Burnuna da bir havuç kondurduk. Ninem,
“Ağaç dikme zamanı geliyor Zeynep! Hiç
merak etme yakında toprağa cemre düşer.
Havalar yeniden ısınır. Hem bak, kar da çok
güzel, değil mi?” dedi. Ona çok hak verdim!
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ben de
çizerim

Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...
Önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele. Şimdi çizmeye hazır
mısın? Başla o halde. Unutma, aynısı olması gerekmiyor. O, senin
köpeğin olacak. Ona istediğin şekli verebilir ve istediğin renkleri
kullanabilirsin.

KOMİK BİR KÖPEK NASIL ÇİZİLİR?

1) KULAKLARINI ÇİZEREK
BAŞLAYALIM,...

2) Yarı elips şeklinde,
kavisli bir yüz
çizelim.

5) yukarı doğru kıvrılmış
kuyruğumuz da hazır.

7) gözlerini istediğin gibi
çizebilirsin,

9) tasma takıp benekler
eklediğimizde...

İŞTE KARŞINDA KOMİK BİR KÖPEK
24

3) hemen burnunu
konduralım.

4) sırtını oluşturmak
için eğri bir çizgi
çekelim.

6) bacaklarını çizip
ayaklarını ekleyelim.

8) yay şeklinde bir ağızla,
yüzüne gülücük koyalım,

TATLI BİR GEYİK NASIL ÇİZİLİR?

1) boynuzlarını
ÇİZEREK BAŞLAYALIM,..

2) boynuzların hemen
altına kulakları
ekleyelim..

3) yüzü ve boynunu
basit hareketlerle
tamamlayalım.

4) sırtı için yatay bir
çizgi çekelim,

5) top gibi bir
kuyruğu olmadan
olmaz.
6) boru şeklindeki bacaklarını
çizmek çok kolay!

7) gözler ve dudakları
eklediğimizde ifade
hazır,

8) şimdi geyiğini
istediğin gibi şekillendir.

İŞTE KARŞINDA TATLI BİR GEYİK
25

ORİGAMİ

kağıttan ZıP Z

KâĞIT KATLAMA SANATI

Kurbağaların ön bacakları, arka bacaklarından kısadır. İşte bu
yüzden hep zıplayarak yürümek zorunda kalırlar. Kulaklarının
yanında da bir zar kese vardır. “Vrak, vrak!” sesini de bu şekilde
çıkarırlar. Sen de bir gölün veya derenin kıyısında, bu kurbağa
senfonisine denk gelmişsindir. Haydi, şimdi kâğıttan kurbağa
yapmayı öğrenelim, ne dersin?

1

2

Kare bir elişi kâğıdını,
işaretli yerden içe doğru
katla.

Kâğıdı diğer tarafından
ortadaki çizgiye doğru
ikiye katla.
Bir iz oluşsun.

5
Şimdi kâğıdın üst kısmını
ortadaki çizgiye
doğru katla. Sonra kat
çizgilerine göre köşeleri
ortaya doğru kıvır. Üstte
evimizin çatısı gibi bir
şekil oluşmalı.
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3

4

Sonra kâğıdı,
şekildeki işaretli
yerden katlayıp
aç.

6
Kağıdın alt kısmını işaretli
yerden
yukarı doğru katla.

Kâğıdın önce sol
sonra da sağ
köşesini orta
çizgiye doğru
katla ve aç.

7
Kâğıdın çatı
kısmında iki kat var.
Alt katın sağ ve sol
kenarlarını işaretli
yerden içe doğru
katla.

P ZıP KURBAĞA

8
Kâğıdın alt kısmını
işaretli yerden
yukarı doğru katla.

11
Bir rüzgârgülü yapar
gibi kâğıdın köşelerini
şekildeki gibi dışa
doğru katla.

9

10

Alt kısımda yer alan
işaretlenmiş üçgeni, öne
doğru çek.

12
Kâğıdı tam ortadan
ikiye, şekildeki gibi
katla.

Sağ ve sol alt köşelerin
uçlarını aç. Sonra iki ucu
aşağıya doğru çek ve
ortada birleştir.

13
Alt tarafı da tekrar
şekildeki gibi ikiye
katla.

14
Arkasına
parmağınla
dokunduğunda
kurbağan zıp zıp
zıplayacak!

KURBAĞA YARıŞı
Nasıl oynanır?
* Önce tebeşirlerle yere, şekildeki
gibi iç içe geçmiş daireler çizin.
* Sonra dairenin dışından yarışa
başlayın. Kim ilk önce merkezdeki
küçük daireye kurbağasını
zıplatabilirse, o yarışı kazanır! Çok
eğlenceli, değil mi?
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dikkat
Çizen: Gökçe Yavaş

Resimdeki
7 olağanüstü
durumu bul...

28

Kaza geliyorum demez! Her zaman dikkatli olmalı ve
trafik kurallarına uymalısın. Yine de kazalar olabilir.
Neyse ki, yardımımıza koşmak için her an hazır bekleyen
Acil Servis görevlileri var. Yalnız bu resimde olmaması
gereken yedi ayrıntı bulunuyor. Onları bulabilir misin?
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ÖRÜNTÜ
SıRADAKİ NE?

Aşağıdaki resimler arasında belli bir ilişki var.
Boş olan kareye acaba hangisinin gelmesi gerekiyor?
KURBAĞA SIÇRAYIŞI

ZOMBİ YÜRÜYÜŞÜ

YENGEÇ KAÇIŞI

Tıpkı bir kurbağa gibi, önce
yere çömel. Sonra da tüm
kuvvetinle havaya sıçra!

Dizlerini ve dirseklerini kırmadan
ne kadar uzağa yürüyebilirsin?
Güzel bir zombi taklidi yapmak
için yüzün de ifadesiz olmalı!

Emekleme pozisyonuna geç ve
bu şekilde yan yan yürümeye
çalış. Nasıl? Çok zor değil mi?
Yengeçler böyle koşabiliyorlar.

A)

ÖRÜMCEK ADIMI

B)

c)

ACABA HANGİSİ?
DÖNME DOLAP

Ellerine yere koy, dizlerini ve
Kendi etrafında kaç tur
dirseklerini de hiç bükme.
dönebilirsin? Neyse, fazla
Şimdi ellerinin ve ayaklarının
Aşağıdaki resimler
belli
bir sıraya
göre
abartma
istersen,
başın
üzerinde bu şekilde
dönebilir!
emeklemeyeBoş
çalış.olan kareye acaba hangisinin gelmesi

A)

B)

ZIPLAYAN ÇEKİRGE

Ayakta dururken birden
havaya sıçra. Ne kadar
dizildi.
yükseğe sıçradın? Daha iyisini
yapabilirsin!
gerekiyor?

C)

KELEBEK OTURUŞU

KARTAL DURUŞU

FLAMİNGO POZU

Yerde bağdaş kur, ellerini de
ön tarafında birleştir. Sırtın da
mümkün olduğunca dik olsun.
Tıpkı bir kelebeğe benzedin.

Bacaklarını yanlara doğru
aç. İleri doğru eğil! Şimdi
kollarını da arkaya doğru uzat!
Kanatlarını da çırpabilirsin.

Ellerini koltuk altına doğru kıvır.
Tek ayağını da diğer ayağının
dizine yasla. Şimdi bir süre
dengede kalmaya çalış.
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Sayfayı
çek çıkar.

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

Nasıl oynanır?
Arkadaşlarını topla çünkü bu
oyun süper! Kartları resimli
yerleri alta gelecek şekilde üst
üste koy. Şimdi kartları karıştır.
Arkadaşlarından biri içlerinden
bir kart çeksin. Bakalım, gördüğü
hareketleri yapabilecek mi?
Şimdi arkadaşınıza 10 üzerinden
puanlar verin. Sonra sırayla tüm
arkadaşların destenin içinden
birer kart seçsinler. Oyun bu
şekilde devam etsin. Oyun
sonunda puanlarınızı toplayın.
Acaba oyunu kim kazanacak?

ROBOT DANSI

ATLA DÖRTNALA

Bir robot olduğunu hayal et.
Dizlerini ve dirseklerini hiç
bükmeden dans etmeye çalış.
Mekanik sesler de çıkar!

Bir atın olsa ona nasıl
binerdin? Haydi, şimdi bir
binici olduğunu hayal et. Atla
dörtnala koşmaya başla!

BALERİN

SÜPERMEN UÇUŞU

YILDIZ KAYMASI

Tıpkı bir balerin gibi, tek ayağının
üzerinde dengede durmaya çalış.
Kollarını da havaya kaldır. Kaç
saniye sürdü?

Şimdi yere yüzüstü uzan.
Ayaklarını havaya kaldır,
ellerini de öne doğru uzat!
Yoksa gerçekten uçuyor musun?

Ellerinden biri havada olsun.
Şimdi ayaklarını yerden
kaldırmadan, hızlıca sağa
doğru kay.

ŞAŞKIN GORİL

KÖPRÜ

Bacaklarını yanlara doğru aç,
dizlerini iyice kıvır. Sağ elinle
saçlarını tarıyormuş gibi yap.
Goril sesi çıkarmayı unutma!

Yere sırt üstü yat. Ellerinle ve
ayaklarınla yerden destek al.
Sonra gövdeni yukarı doğru
kaldır. Biraz zor bir hareket
değil mi?

MERAKLI YILAN
Yere yüzüstü uzan. Ellerini
de yere koy. Şimdi kafanı ve
tüm vücudunu yukarı doğru
uzatmaya çalış.

Çizen:
Çizen:
Gökçe
Gökçe
Yavaş
Yavaş
Önal

HAREKET ZAMANI
Arkadaşlarınla birlikte
oynayacağın bu tarz
oyunlar çok faydalı.
Neden mi? İşte, sebepleri:
* Hareket etmek, sana en
sevdiğin yiyeceği yemek kadar
mutluluk verir.
* Sağlıklı kemiklere ve kaslara
sahip olursun. Böylece
güçlenirsin.
* Kendini çok daha iyi
hissedersin.
* Geceleri daha kolay uykun
gelir. Böylece sabahları daha
kolay kalkarsın.
* Arkadaşlarınla aran daha iyi
olur. Oyun oynayarak birbirinizi
daha yakından tanırsınız.

KURBAĞA SIÇRAYIŞI

ZOMBİ YÜRÜYÜŞÜ

YENGEÇ KAÇIŞI

Tıpkı bir kurbağa gibi, önce
yere çömel. Sonra da tüm
kuvvetinle havaya sıçra!

Dizlerini ve dirseklerini kırmadan
ne kadar uzağa yürüyebilirsin?
Güzel bir zombi taklidi yapmak
için yüzün de ifadesiz olmalı!

Emekleme pozisyonuna geç ve
bu şekilde yan yan yürümeye
çalış. Nasıl? Çok zor değil mi?
Yengeçler böyle koşabiliyorlar.

DÖNME DOLAP

ZIPLAYAN ÇEKİRGE

Kendi etrafında kaç tur
dönebilirsin? Neyse, fazla
abartma istersen, başın
dönebilir!

Ayakta dururken birden
havaya sıçra. Ne kadar
yükseğe sıçradın? Daha iyisini
yapabilirsin!

ÖRÜMCEK ADIMI
Ellerine
Ellerini yere
yere koy,
koy, dizlerini
dizlerini ve
ve
dirseklerini de hiç bükme.
Şimdi ellerinin ve ayaklarının
üzerinde bu şekilde
emeklemeye çalış.

KELEBEK OTURUŞU

KARTAL DURUŞU

FLAMİNGO POZU

Yerde bağdaş kur, ellerini de
ön tarafında birleştir. Sırtın da
mümkün olduğunca dik olsun.
Tıpkı bir kelebeğe benzedin.

Bacaklarını yanlara doğru
aç. İleri doğru eğil! Şimdi
kollarını da arkaya doğru uzat!
Kanatlarını da çırpabilirsin.

Ellerini koltuk altına doğru kıvır.
Tek ayağını da diğer ayağının
dizine yasla. Şimdi bir süre
dengede kalmaya çalış.

ACİL SERVİS
AMBULANS
DOKTOR
HASTA
HASTABAKICI
HELİKOPTER
HEMŞİRE
İLKYARDIM
LABORATUVAR
MUAYENE
PANSUMAN
RÖNTGEN
SEDYE
SERUM ŞİŞESİ
SİREN

acİl
112

S	İ	E	T	İ	V	Ş	R

I					 K	T	K	L	L	R	I	V	S	Y	L	E	

K	E	L	Y	 İ	Z	A	E	İ	Ş	Y	T

P
İ
S
N	İ	V
D

O
M	V	E	T	 E	L	R	Y	 S
A	M	N	O	 N	İ	 I	Ğ	Ç
L

I

K

Ğ	M	M	
S							Z	İ	
A

A

KÖPRÜ
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Ellerinden biri havada olsun.
Şimdi ayaklarını yerden
kaldırmadan, hızlıca sağa
doğru kay.

N	 I

D
T	

Yere sırt üstü yat. Ellerinle ve
ayaklarınla yerden destek al.
Sonra gövdeni yukarı doğru
kaldır. Biraz zor bir hareket
değil mi?

U

P	Ş	İ	

Y	Ğ	T	U	V	Ş	 I	T	E	Ö	T	K	E	R	Y	E	Z	 E

YILDIZ KAYMASI

J

S

Bacaklarını yanlara doğru aç,
dizlerini iyice kıvır. Sağ elinle
saçlarını tarıyormuş gibi yap.
Goril sesi çıkarmayı unutma!

Çizen: Gökçe Yavaş
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A
B
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ŞAŞKIN GORİL

Nasıl oynanır?
Arkadaşlarını topla çünkü bu
oyun süper! Kartları resimli
yerleri alta gelecek şekilde üst
üste koy. Şimdi kartları karıştır.
Arkadaşlarından biri içlerinden
bir kart çeksin. Bakalım, gördüğü
hareketleri yapabilecek mi?
Şimdi arkadaşınıza 10 üzerinden
puanlar verin. Sonra sırayla tüm
arkadaşların destenin içinden
birer kart seçsinler. Oyun bu
şekilde devam etsin. Oyun
sonunda puanlarınızı toplayın.
Acaba oyunu kim kazanacak?

A

C

M	G	K	E	Y	Y	L	O	Ğ	H	K	Y	I	İ	Y	İ	R	S

U	K	L	O	K	Ğ	A	M	B	U	L	A	N	S	R	s	V	L	T	İ	L	

A	İ	G	D	M	C	Ö	T	R	N	M	İ	V	İ	L	K	İ	L	Ş	E	

B	O	R	A	T	U	V	A	R	V	C	Ğ	M	H	

I	V	E	A	T	U	Ö	

K	L	L	Y	I	E	J	Y	L	O	N	A	R	Y	

Şimdi yere yüzüstü uzan.
Ayaklarını havaya kaldır,
ellerini de öne doğru uzat!
Yoksa gerçekten uçuyor musun?

A	Ğ	D	G	H	A

Yere yüzüstü uzan. Ellerini
de yere koy. Şimdi kafanı ve
tüm vücudunu yukarı doğru
uzatmaya çalış.

SÜPERMEN UÇUŞU

P	N	Ç	Y	V	R	K

MERAKLI YILAN

S	G	Ğ	D	Ü	V	Ş	N	T	R	Ö	N	T	G	E	N	N	K

Tıpkı bir balerin gibi, tek ayağının
üzerinde dengede durmaya çalış.
Kollarını da havaya kaldır. Kaç
saniye sürdü?

A

BALERİN

Ö	N	Y	 Ç	E	O	T	N	 I	Ğ	M	U	A	Y	E	N	E	T	A	E	T	

Bir atın olsa ona nasıl
binerdin? Haydi, şimdi bir
binici olduğunu hayal et. Atla
dörtnala koşmaya başla!

S	E	

Bir robot olduğunu hayal et.
Dizlerini ve dirseklerini hiç
bükmeden dans etmeye çalış.
Mekanik sesler de çıkar!

Öyleyse ambulansa gİzlenmİş 15 SÖZCÜĞÜ ara.
Bakalım bulabİlecek mİsİn?

ATLA DÖRTNALA

Bir kaza geçirdiğimizde ya da aniden rahatsızlandığımızda kimi ararız? Evet, hemen
112 Acil Servis’i arar, yardım isteriz. Acil Servis çalışanları, gecenin bir yarısı demeden,
sıcak, soğuk, kar, fırtına umursamadan yardımımıza koşarlar. 112 Acil Servis’i biraz
daha yakından tanımak ister misin?

ROBOT DANSI

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

N

sözcük avı

Sayfayı
çek çıkar.
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LABİRENT

Yazan: Yıldıray
Karakiya
Çizen: ÖNAL
Gökçe Yavaş
Çizen:
Gökçe/ Yavaş

36
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Ambulansın hemen hastaneye yetişmesi gerekiyor.
Kahramanımızın okula gitmesine yardım et. Okula gitmek
En kısa yolu belirleyerek ambulans şoförüne yardım
için önce
alması,geçebilirsin.
sonra okul servisini yakalaması
eder
misin?çantasını
Kırmızı ışıklarda
gerekiyor.
Yolda
grip virüsüne
Yalnız
çıkmaz
sokaklara
dikkat yakalanmamaya dikkat et.
etmelisin! Haydi, çabuk ol!

komikli test
Çizen: Gökçe Yavaş önal

1) Kalp ne işe yarar?
a) Gürültü yapmaya.
b) Kanı pompalayarak
vücudumuzun her yerine
ulaştırmaya.
c) Sevgi pıtırcıkları saçmaya.
d) Üzülünce kırılmaya.

3) Mide ne işe yarar?
a) Guruldamaya.
b) Kurabiye kavanozunu
bulmaya.
c) Yediğimiz besinleri
sindirmeye.
d) Yemek saatini
hatırlatmaya.

4) Böbreklerin görevi nedir?
a) Vücudun iki yanında durarak bisiklete
binerken dengeyi korur.

2) Akciğerlerin
görevleri nelerdir?
a) Hoplayıp zıplamak.
b) Oflayıp poflamak.
c) Solunum yapmak ve kanı
temizlemek.

b) Saklambaç oyununda
sobelenmeyi engeller.
c) Körebe oynarken
yön bulmamızı sağlar.
d) Kanı süzerek
zararlı maddelerden
arıtır.

d) Aksırıp tıksırmak.
5) Karaciğer ne işe yarar?
a) Halay çekerken adımları
karıştırmamaya.
b) Vücudun şeker ve yağ
dengesini sağlamaya.
c) Akciğerlere nispet
yapmaya.
d) Şekerlemeleri anında fark
edip ağzı sulandırmaya.
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bilim
kurdu
Çizen: Ece Zeber

Gizemli kutu!
Çetin ile Ceviz ne planlıyor? Bu gizemli kutu da
ne? İçinde ne var? Peki, acaba ne işe yarıyor?
Tahmin edebilir misin?
Kulağa takılır ama kulaklık değil
Müzik dinleyemezsin ama içinden ses gelir
Doktorların ve hemşirelerin boynundan eksik olmaz
Fakat kesinlikle bir kolye değil
Ne olduğunu tahmin edemediysen yine de
O zaman sen kalbinin
sesini dinle

?
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?

??

STETOSKOP

STETOSKOP NEDİR?
İç organlarımızdan çıkan sesler, vücudumuzun yüzeyine ulaştığında
duyulmaz olur. Bu sesleri daha net dinlememizi sağlayan
alete stetoskop denir. Stetoskop, tıbbi bir cihazdır. Genellikle doktorlar ve
hemşireler tarafından kullanılır.
PEKİ, NASIL ÇALIŞIYOR?
Stetoskop; diyafram, tüp ve kulaklık olmak üzere üç ana parçadan oluşur.
Diyafram, stetoskobun elastik boru şeklindeki tüp kısmının ucunda yer alır.
Dinlenmek istenen bölgeye değdirilen yassı bir parçadır. Bu parçanın içinde bir
zar vardır. Yüzeydeki sesle titreyen zar, elastik tüpe doğru bir basınç uygular. Bu
basınç kulaklığa kadar ulaşır. Böylece doktorlar ve hemşireler iç organlarımızın
sesini net bir şekilde duymuş olurlar.
STETOSKOPLA HANGİ SESLER DİNLENİR?
Kalbimizin atışı.
Akciğerlerimizin çıkardığı sesler.
Bağırsaklarda ve midede ortaya çıkan sesler.

STETOSKOP, KAN BASINCINI ÖLÇMEK
İÇİN DE KULLANILIR
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

DİŞ MACUNUNUN KEŞFİ
Diş sağlığımız için günde en az 2 kere 2’şer daKika dişlerimizi
fırçalamalıyız. Bunun için de bir diş fırçasına ve bir diş
macununa ihtiyacımız var. Peki, ilk diş macunu nasıl bulundu?
Hemen anlatalım…

BU DİŞ MACUNU ÇOK GARİP

İnsanlık tarihinde ilk diş macunu, eski Mısırlılar tarafından bulundu. Mısırlılar,
öğütülmüş sünger taşlarını ve sirkeyi karıştırarak ağızlarında çalkalıyorlardı. Bu
karışıma zamanla öküz toynağı, çam ağacı reçinesi ve yumurta kabuğu gibi
garip malzemeler de eklediler. Bu diş macununun tadı gerçekten çok kötü
olmalı! Eski Romalılar ise bal, tuz ve cam tozundan yapılma
bir diş macunu kullandılar.
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İLK MODERN DİŞ MACUNU

İtalya’nın Napoli bölgesindeki diş hekimleri,
Napoli suyundaki florür maddesini keşfettiler.
Bu maddenin diş çürümesini önlediğine
karar verdiler. Diş macunlarında florür
ve bal kullanmaya başladılar. Üretilen ilk
modern diş macunu ise tüpte değil, bir
kavanozun içindeydi. İlk tüplü diş macunu
da 1896 yılında üretildi. Acaba o zamanlar,
macunu kavanozun içinden nasıl alıyorlardı?
Parmaklarıyla mı?

BİLİNEN EN ESKİ
DİŞ MACUNU TARİFİ

Bir Antik Mısır papirüsünde yazan en eski
diş macunu tarifi şöyle:
* Bir parça kaya tuzu
* 2 dal nane
* Kurutulmuş süsen çiçeği
* 20 tutam biber
Bu malzemelerin hepsi ezilerek birbiriyle
karıştırılıyor. Sonra ortaya çok değişik bir
diş macunu çıkıyor!

İLGİNÇ BİLGİLER
* Salyangozların tam

25.000 dişi olduğunu
biliyor muydun? Neyse
ki ağızlarının büyüklüğü
sadece toplu iğne başı
kadar. Yoksa onlara diş
macunu yetiştiremezdik,
ne dersin?

* Ağızdaki bir

diş plağında 300
çeşit bakteri yaşıyor.

Resmen dişlerimize
yuva kurmuşlar. Zararlı
bakterileri uzaklaştırmak
için sen de dişlerini
fırçalamalısın.

* Diş macununun tarihi,
diş fırçasından çok

daha eskiye dayanıyor.
Geçmişte insanlar,
dişlerini gerçekten
elleriyle fırçalıyorlardı.
Ya da “misvak” adı
verilen bir ağaç dalını
kullanıyorlardı. Misvak
Arabistan’da yetişen
Erâk ağacından
yapılıyordu. Ama
günümüzde çeşit çeşit
diş fırçası var. Sen de
istediğini seçebilirsin.
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen
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Zeugma

Tarihi geziler yapmayı
çok seviyorum! Bizden
binlerce yıl önce yaşamış
insanların hayatlarını
incelemek inanılmaz
eğlenceli. Bu nedenle okul
gezisinde Gaziantep’e
gideceğimizi öğrendiğimde
sevinçten havalara uçtum!
Çünkü orada dünyanın
en büyük mozaik müzesi
olan Zeugma Müzesi var.
Çingene Kızı Mozaik’i de
bizi bekliyor.

Sırt çantamda neler var?
Bir Gaziantep haritası, Zeugma Müzesi ile ilgili bir
kitapçık, sana anlatacaklarımı yazmak için kâğıt
ve kalem, fotoğraf makinası, su matarası ve
rahat ayakkabılar. Ve tabii ki kuklalarım…
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SENSİN FISTIK!
Gaziantep deyince hemen
aklına Antep fıstığı geldi,
değil mi? Ülkemizde en
çok Şanlıurfa şehrinde
yetiştirilmesine rağmen,
ismini Antep’ten alıyor.
Çünkü ilk fıstık işletmeleri
burada açıldı. Sağlığımıza
da çok faydası olan
Antep fıstığını beslenme
saatlerimde yemeyi çok
seviyorum. Sana da tavsiye
ederim!

ZEUGMA ANTİK
KENTİ
Zeugma Antik Kenti,
bundan binlerce yıl
önce Büyük İskender
tarafından kuruldu.
Daha sonra Roma
İmparatorluğu
hâkimiyetine giren kent
hızla büyüdü. Halk çok
zenginleşti. Bu gücü
göstermek için de
inşa ettikleri yapılarda
mozaikleri kullandılar.
1700 yıl sonra bu
muhteşem mozaikler,
Zeugma Müzesi’nde
sergileniyor.
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ÇİNGENE KIZI
Zeugma Müzesi’nde, Antik Kent’e ait bir villanın
yemek odasının tabanında çok özel bir mozaik
bulunmuş. Bu mozaiğin adı “Çingene Kızı”.
Kulaklarındaki iç içe geçmiş iri halkalı küpeler
sebebiyle bu ismi almış olmalı! Kim olduğu tam
olarak bilinmiyor. Buna rağmen Gaziantep’in simgesi
haline gelen “Çingene Kızı” görenleri büyülemeye
devam ediyor.

Gaziantep’te gezilecek o kadar çok yer var ki!
Senin için bir liste yaptım:
Antepliler, Kurtuluş Savaşı sırasında
şehirlerini işgalcilere karşı kahramanca
savundular. İşte bu yüzden şehir,
“Gazi” unvanını aldı. Eğer sen de bu
kahramanlık hikâyelerine tanık olmak
istersen Gaziantep’te Kahramanlık
Panorama Müzesi’ni ziyaret edebilirsin.

Zincirli Bedesten Çarşısı, eski
zamanların alışveriş merkezlerindendi.
Şimdi de Gaziantep’in en eğlenceli
yerlerinden biri.

500 yıllık bakır işleme geleneğini,
Bakırcılar Çarşısı’nda gözlemleyebilirsin.

Tarihi bir Antep evinde yer alan
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’ni
çok seveceksin.

Yaklaşık 6000 yıllık olduğu düşünülen
Gaziantep Kalesi’ni gezmeden olmaz.
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tam bize göre
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

TİYATRO KULÜBÜ
Haydi, sınıftaki arkadaşlarını topla! Senin için çok
eğlenceli bir tiyatro oyunu hazırladık. Provalar
başlasın! Sonra da sınıfınızda oyununuzu sergileyin.
Hep birlikte çok eğleneceksiniz!
NASIL OYNAYACAKSINIZ?
Bu oyunu sahnelemek için 7 oyuncuya
ihtiyacınız var. Tüm oyuncular kendine,
gökkuşağının renklerinden birini
seçsin. O renk, o oyuncunun karakteri
olacak. Sonra herkes karakterinin
rengiyle uyumlu kıyafetler giysin.
İsterseniz sınıfı bir tiyatro sahnesi gibi
düzenleyebilirsiniz. Örneğin geniş
bir alana ihtiyacınız olacak. Sıraları
bir köşeye çekip kendinize bu alanı
yaratabilirsiniz. Öğretmeninizden de
yardım isteyebilirsiniz.
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GÖKKUŞAĞININ
RENKLERİ
KARAKTERLER: Kırmızı,
Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi,
Çivit mavisi, Mor

“TAM SİZE GÖRE” OYUN BAŞLIYOR
Eskiden renkler yeryüzünde yaşarlarmış, Mutluluk şarkıları söyler, oyunlar
oynarlarmış. Ama bir gün içlerinden biri gökyüzüne uçmak istemiş.
Güneş ve yağmur onlara yardım etmiş... Ve sahne açılır!

KIRMIZI: Sen burada ne
yapıyorsun Mor? Neden
oyunumuza katılmıyorsun?
MOR: Sadece hayal
kuruyordum. Hiç kuşların
ne kadar özgür olduğunu
düşündünüz mü? Ben de
onlar gibi gökyüzünde
uçmak isterdim…
TURUNCU: Burada mutlu
değil misin? Uçamıyoruz
ama istediğimiz oyunu
oynuyoruz. Birbirimizle de
ne kadar uyumluyuz!
MAVİ: Mor’a katılıyorum.
Uçmak harika olurdu.
KIRMIZI: Ben gökyüzüne
gitmek istemiyorum. Orası
çok uzak görünüyor.

YEŞİL: Ormanlar, ağaçlar
ve bitkilerin yanında
ben kendimi daha iyi
hissediyorum.
ÇİVİT MAVİSİ: Mızıkçılık
yapmayın arkadaşlar!
Neden hep birlikte bir
maceraya atılmıyoruz.
SARI: Arkadaşlar bir
fikrim var. El ele tutuşup
gökyüzünde olmayı dilersek
belki dileğimiz gerçek olur!
Tüm renkler el ele tutuşup
şu şarkıyı söylerler:

El ele tutuştuk
Biz bir hayal kurduk
Güneş ve yağmur
duydunuz mu?
Biz kuş olup gökyüzüne
doğru uçtuk!

Şimdi tüm renkler omuz
omuza yan yana dizilirler.
Hep bir ağızdan şöyle
bağırırlar:

UÇUYORUUUUZZZ!
MOR: Yağmur bize
yardım etti. Her birimizi su
damlalarıyla gökyüzüne
doğru uçurdu. Gökyüzünde
hepimiz birleştik ve
bembeyaz bir ışık olduk!
Sonra güneş üzerimize
doğru ışınlarını gönderdi.
Biz daha da canlı renklere
dönüştük! Gökyüzünde bir
gökkuşağı olduk!
KIRMIZI: Yağmurlu
günlerin ardından sen de
gökyüzüne bakarsan bizi
sen de görebilirsin! İşte o
zaman sen de bir dilek
tutmaya ne dersin?
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ya sen
olsaydın
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Acaba canı ya

Parkta oyun oynamayı sever misin? Ben çok
severim. Dün annem işten eve geldiğinde
ona parka gitmek istediğimi söyledim.
Biraz yorgun olmasına rağmen, beni
kırmadı. Parka geldiğimizde, arkadaşım
Mert salıncakta sallanıyordu. Ama tam biz
onun yanına giderken salıncaktan inmek
istedi ve pat diye düştü. Çok şaşırdım! Mert
ağlamaya başladı. Dizi kanamıştı. Annemin
sesiyle kendime geldim.

var. Arkadaşının dizine yapıştıralım.”
dedi. Annemin dediğini yaptık. Hemen
Mert’in yanına gittik ve dizini önce suyla
temizledik. Sonra üzerine yara bandı
yapıştırdık. Mert’in canı daha az acıyor gibi
görünüyordu. Anneme ve bana teşekkür
etti. Ben de ona geçen gün elimi kestiğimi
anlattım. Canımın ne kadar yandığını ama
yaramın hemen iyileştiğini söyledim. Mert,
dizinin acısını unutmuş gibiydi.

“Arkadaşına yardım edelim, haydi gel!”
diye seslendi bana. Ben de ona, “Ona
nasıl yardım edeceğiz ki?” diye cevap
verdim. Annem, “Mert’in dizi çok acımıştır.
Bak, benim çantamda yara bandı

Birden kulağımıza bir miyavlama sesi
geldi. Çimenlerin arasında minik bir yavru
kedi vardı. Çok pis görünüyordu. Anneme,
“Acaba karnı aç mıdır?” diye sordum. Mert,
annem ve ben hemen gidip ona biraz
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yandı mı?

PEKİ, YA SEN OLSAYDIN?
BİR ARKADAŞININ CANI
YANSA ONA NASIL YARDIM
EDERDİN?

mama aldık. Bir kaba da su koyduk. Mert, küçük
bir kaza geçirse de bugün çok güzel bir gündü.
Güneş batmak üzereyken herkes çok mutluydu! Eve
dönerken arkamızdan gelen miyavlama sesinin de
bir “teşekkür” olduğuna emindim!
Eve gittiğimizde annem sordu: “Bugün Mert’in
yerine salıncaktan sen düşseydin ve yanında da
kimse olmasaydı bununla nasıl baş ederdin?” Ona,
“Bilmem, herhalde ben de çok üzülürdüm ama
sakin olmaya çalışırdım. Sonra da hemen eve
dönerdim. Ya da tanıdığım bir büyüğümden yardım
isterdim.” dedim. Annem bu cevabıma çok sevindi!
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hayvanlar âlemi

TÜYLÜ DOSTUM
Kediler ve köpekler dünyanın en sevilen hayvanları!
Çünkü onlar çok minnoşlar! Peki, sence kediler ve
köpekler birbirleriyle arkadaş olabilirler mi?
Neden olmasın?
ARKADAŞ
OLABİLİRLER Mİ?
Eğer kedi ve köpek, küçük
yaşlarda tanışırlarsa arkadaş
olabilirler. Çünkü birbirlerinin
hareketlerinin ne anlama geldiğini
bir süre sonra çözerler. İşte o
zaman, birlikte koltukta bile
uyuyabilirler. Haydi, bu iki
afacanı tanıyalım!
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M

ğini
o

KEDİ - KÖPEK GİBİLER Mİ?
Biz kedi ve köpekleri çok seviyoruz. Fakat onlar birbirleriyle bazen anlaşamıyorlar.
Sen de sokakta bir kediyle bir köpeğin kavga ettiğini görmüşsündür. İşte, onların
bu kavgaları yüzünden, “kedi-köpek gibi olmak” diye bir deyim bile var!

NEDEN KAVGA EDİYORLAR?
Çünkü bu iki farklı tür, aynı dili konuşmuyorlar. Biri “miyav” diyor; diğeri “hav hav”.
Üstelik kedi ve köpeklerin vücut dilleri de çok farklı. Örneğin kediler, sinirlendiklerinde
kuyruklarını sallarlar. Oysa köpekler bu davranışı mutlu olduklarında yaparlar.

SADIK KÖPEKLER
Köpekler sahiplerine çok sadıktırlar.
Köpekler yüzlerce komutu
öğrenebilirler. Örneğin “Topu getir.
Pati ver!” gibi komutlar onlar için
çok kolaydır.
Bir köpek, iki yaşındaki bir çocuk
kadar zekidir.
Bir köpeğin kuyruğunu kovalama
sebebi; merak, egzersiz, heyecan
veya pire olabilir.
Köpekler insanlardan bin kat daha
iyi koku alırlar. Dört kat da daha iyi
duyarlar.
Köpekler sadece patilerinden ve
burunlarından terlerler.
İnsanlarda 4, köpeklerde ise 13
farklı kan grubu vardır.
Çikolata köpekler için çok zararlıdır.

GİZEMLİ KEDİLER
Sanılanın aksine kediler de
sahiplerine çok bağlanırlar. Kediler
de insan sevgisine yemek ve su kadar
ihtiyaç duyarlar.
Kediler çok uykucudurlar! Günün
üçte ikisini uyuyarak geçirirler.
Kediler yüz farklı ses çıkarabilirler.
Bu sayı köpeklerde sadece ondur.
Yani kediler, köpeklerden daha çok
konuşurlar.
Kedilerin de vücutlarında ter
bezi yoktur. Onlar da köpekler gibi
patilerinden terlerler.
Kediler çok temiz hayvanlardır.
Uyanık olduklarında hep kendilerini
temizlerler.
Bir kedi sahibinin sesini çok iyi tanır.
Ama çoğu zaman umursamadığı için
cevap vermez. Köpeklere göre daha
özgür ruhlu canlılardır.
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Dr.Demir
ve Çinko
Çizen: Mert Tugen

“Sırt çantam çok
ağır! Akşamları
belim ağrıyor.”
Sevgili Doktor Demir,
Ben Muğla’dan Gözde! Sizin büyük bir
hayranınız olduğumu söylemek isterim.
Her konuda bu kadar bilgili olmayı nasıl
başarıyorsunuz? Ben de büyüyünce sizin
gibi doktor olmak istiyorum. Doktor Demir,
gelelim benim sorunuma… Okula giderken
defterlerimi ve kitaplarımı yanıma almak
zorundayım. Bu yüzden hepsini sırt çantama
dolduruyorum. Annem beslenme çantamı
da içine koyuyor. Sonra benim sırt çantam
inanılmaz ağır oluyor! Sanki içinde kocaman
bir ayıcık oturuyor. Dün akşam evdeyken
anneme, belimin çok ağrıdığını söyledim.
İkimiz de sırt çantam yüzünden böyle bir
sorunum olabileceğini düşündük. Ben size
danışmak istedim. Sizce ne yapmalıyım?

KRAMPLARA DİKKAT!
Oyun oynarken veya spor
yaparken bacağına kramp
girebilir. Önce sana krampın
ne olduğunu anlatayım…
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Kramp, bir ya da birkaç kasımızın
isteğimiz dışında kasılmasıdır. Bu süreçte
kramp giren yerimizde bir ağrı da

çantanın askıları sırtına
göre ayarLANMALI
Çantanın altı belinden aşağı
doğru sarkmamalı
Çantanı iki omzunda taşımalısın

Sevgili Gözde,
Eminim büyüdüğünde harika bir doktor olacaksın. Başarılı
olacağına inanıyorum! Gelelim bel ağrının sebebine…
Eğer oyun oynarken bir yerini incitmediysen büyük
ihtimalle bel ağrının sebebi sırt çantan! Her gün
böyle ağır bir yük taşımak kemik yapına zarar
verebilir. Gözdeciğim neden bütün defterlerini
ve kitaplarını çantana dolduruyorsun? Ders
programınız yok mu? O gün hangi derslerin varsa
sadece o derslerin defter ve kitaplarını yanına
almaya ne dersin? Ayrıca sana şöyle önerilerim
olacak:
Çantanın altı belinden aşağı doğru sarkmamalı. Yoksa
çantanın ağırlığı sırtını geriye doğru çeker. Bu da belinin ağrımasına sebep olur.
Çantanın kendisi mümkün olduğu kadar hafif olmalı. Sırtına gelen kısmın ise
yumuşak olmasına dikkat etmelisin. Sırt çantanı tek bir omzunda taşımamalısın.
İki askıyı da omuzlarına asmalısın. Böylece yük eşit dağılır.

hissederiz. Evet, hiç de hoş bir duygu
değildir. Ama sana bu kramplardan
korunmak için neler yapman gerektiğini
anlatacağım…
Bol bol su içmelisin.
Muz, portakal, greyfurt,
kuru meyve, domates, kavun,
kabak, patates ve süt gibi gıdalar
tüketmelisin.

Beslenmene pirinç ve kuru
baklagillerden eklemelisin. Kuru
fasulye ve nohut çok lezzetli
olur.
Kahve, çay ve kola gibi
içecekler içmemelisin.
Çok tuzlu yiyecekler de
yememelisin.

57

meraklı
masallar

Yazan: Burcu Arman / Çizen Cihan Dağ

BENİM İÇİN
BİR İYİLİK YAP
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Sonbahar gelmiş, oyun parkındaki yapraklar sararmıştı.
Ortalıkta pek kimse de yoktu. Bir tek, bankta oturan çocuk
dışında… Gözleri yemyeşildi. Sarı saçlı kız onun yanına
oturdu.
“Gözlerinin rengi ne güzel.” dedi sarı saçlı kız.
“Bilmem ki güzel mi?” dedi çocuk. Utanmıştı biraz.
“Gözlerinin ne renk olduğunu bilmiyor musun?” dedi sarı
saçlı kız ısrarla.
“Sonbaharda olduğumuzu hissedebiliyorum. Etrafımızdaki
ağaçların seslerini duyabiliyorum. Babamın gözleri mavi.
Denizin rengi de öyle. Bunları biliyorum. Ama mavinin nasıl
bir renk olduğunu bilmiyorum.” dedi yeşil gözlü çocuk.
“Ama nasıl! Ben her gün aynada kendime bakarım.
Gözlerim kahverengi. Ama yakından bakarsan bal rengi
olarak da görebilirsin.” dedi sarı saçlı kız.
“Şey... Görme engelliyim ben.” dedi yeşil gözlü çocuk.
Kızın sessizliğinden onu utandırdığını fark etti. Böyle olsun
istememişti. Biraz düşündükten sonra:

“Benim için bir iyilik yapar mısın? Bana renkleri anlatır mısın?” dedi.
“Müthiş fikir!” dedi sarı saçlı kız. Sonra sırt çantasındaki elma geldi aklına.
Hemen onu çantasından çıkarıp çocuğun eline koydu.
“Bak bu bir elma. Yeşili de olur sarısı da ama ben en çok kırmızısını seviyorum.”
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“Peki, şu miyavlayan kedinin ne renk olduğunu söyler misin?”
“Tabii ki! Bu kedi simsiyah! Tıpkı kömür gibi, gece gibi… Üstelik
çok da sevimli bir yaramaz. Kabarık tüyleri var.”
Sonra sarı saçlı kız etrafına bakınmaya başladı. Yerde duran
kuru, sararmış yaprağı aldı ve çocuğun avucuna bıraktı.
“Bak, bu yaprak aslında yeşil ama sonbaharda o kahverengi
oluyor.”
“Ve çıtırtılı bir sesi var.” dedi çocuk. Elini kapatınca yaprak
çıtırdayarak dağılmıştı.
“Bak, ben de yaprakların sesi olduğunu düşünmemiştim!” dedi
sarı saçlı kız.
Park kahkahalarıyla yankılandı.

merak ediyorum..
• Sarı saçlı kızın yerinde olsaydın, yeşil gözlü çocuğa renkleri
nasıl anlatırdın?

• Gözünü kapattığında etrafındaki nesnelerin sesini ayırt
edebilir misin?

• Gözlerini kapat. Arkadaşın sana bir obje versin. Bu objenin
ne olduğunu sadece dokunarak anlayabilir misin?
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bu eller kimin?
Yazan: Mehmet Yaşar

Bir meslek sahibinin
sadece ellerini görsen
onun ne iş yaptığını bilebilir misin?

TAM İSABET
Bu alet, geçmişte avcılıkta,
savaşlarda ve yarışmalarda
kullanıldı. Günümüzde ise bir spor
dalına dönüştü.
İstersen gel şimdi de sana
yaptığım bu işin malzemelerini
göstereyim.
Bak, bu ince çubuğun ucu biraz
sivri. Ucundaki malzeme kemikten
ya da demirden olabiliyor. Böyle
olması bu çubuğun hedefe
saplanabilmesi için.
Bu ince çubuğun arkasındaki
tüyü görüyor musun? Bu da
bu çubuğun hedefine giderken
yönünü şaşırmamasını sağlıyor.
Bu gördüğün de bizim hedef
minderimiz. Tam ortasındaki
sarı noktaya isabet ettirirsek en
yüksek puanı alıyoruz.
Bu sporu tahmin etmiş olmalısın.
Ama sana bir de yayımı
göstereyim. Tam olarak hangi
sporla ilgilendiğimden emin
ol. İşte bu da yay. Az önce
bahsettiğim çubuğu yani oku
ileriye fırlatmak için kullanıyorum.
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“Evet, ben bir OKÇUYUM
ve okçuluk sporu ile uğraşıyorum.”

Biliyor musun? Bu eğlenceli sporu her yaştan insan yapabilir. Zaten bizim de
ata sporumuzdur. Okçuluk, kendi vücuduna hâkim olmayı öğretir.
Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlar. Ayrıca zorlukları yenmeyi öğretir.
Elbette okçuluk sporunun faydaları bu kadarla sınırlı değil. Emin olabilirsin ki
güvenli ve uygun bir ortamda okçulukla uğraşmak sana çok şey öğretecektir.
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Dergini okurken sayfalarda gördüğün altı çizili
kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.
ANTİK KENT: İlk çağlardaki büyük
uygarlıklardan kalan ve günümüze
kadar varlığını koruyabilen kentlerdir.
ASTIM: Nefes borusunun akciğerlere
giden kollarına bronş denir. Astım
ise bronşların daralması sonucu
ortaya çıkan nefes darlığıdır.
ATA: Kişinin geçmişte yaşamış soy
büyükleridir. Baba anlamına da
gelir.
BAKTERİ: Toprakta, suda,
canlılarda bulunan tek hücreli
mikroorganizmalardır.
BALLIBABAGİLLER: Yapraklarında,
kokulu yağ salgılayan küçücük
salgıbezleri bulunan bitkilerdir.
Örneğin kekik, nane ve lavanta
çiçeği bu aileden gelir.
BRONŞİT: Akciğerlere hava taşıyan
bronş tüplerinin iç yüzeyindeki zarın
iltihaplanması sonucu meydana
gelen bir hastalıktır.
CEMRE: İkisi şubat, biri mart
ayında olmak üzere önce havada,
sonra suda ve daha sonra da
toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık
yükselişidir.
ÇİP: Yarı iletken maddeler ile
tasarlanmış, ince bir ya da birkaç
yüzey üzerine yerleştirilmiş küçük bir
elektronik parçadır.
DİŞ PLAĞI: 24 saat boyunca
fırçalanmadığı zaman dişlerin

abonelik
formu

üzerinde krem renginde ve tırnakla
sıyırdığımızda dişten kolaylıkla
ayrılabilen bir tabaka meydana gelir.
Bu tabaka birçok bakterinin bir araya
gelerek oluşturduğu bakterilerden
oluşan bir tabakadır.

sonbaharın sonunda, hava
sıcaklığının mevsime göre 5 derece
civarı daha yüksek olduğu günler
için kullanılan bir deyimdir.

DUYARLI: Bir insanın, iyi ya da kötü
bir takım olaylara karşı bir duygu,
düşünce ve hareket bildirmesi
durumudur.

REÇİNE: Kimi bitkilerde, özellikle
çamlarda oluşan, katı ya da yarı
akışkan, organik salgı maddesidir.

FLORÜR: Diş çürümelerini önlemek
ve dişleri güçlendirmek için kullanılan
kimyasal bir bileşimdir.
HİP HOP: 1970’li yılların sonunda
Amerika’da ortaya çıkan bir kültür ve
yaşam tarzıdır. Bu kültür Rap müziği,
Graffiti sanatını, Break dansı ve DJ’liği
içerir.
İLTİHAP: Vücudun bağışıklık sisteminin
belli bir bölgede aktif olduğunun
bir işaretidir. Beyaz kan hücreleri
vücuttaki enfeksiyonla savaşmak
için enfeksiyonlu bölgeye giderler.
Bu bölgenin şişmesine ve genelde
hassaslaşmasına neden olan bir dizi
kimyasal salgılarlar. Buna iltihap denir.
KAN BASINCI: Kanın atardamar
çeperine yaptığı, atardamar
gerilimiyle dengelenen itme gücüdür.
MİKROSKOP: Çıplak gözle
görülemeyecek kadar küçük nesneleri,
mercekle büyütüp gözle görünür
duruma getiren optik bir aygıttır.
PASTIRMA SICAKLARI: Her yıl

KES, GÖNDER!

RAP: Hip hop kültürünün müziğidir.

SEMENDER: Uzun gövdeli, dört
bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye
benzeyen, birçok türü bulunan bir
hayvan.
SÜNGER TAŞI: Hafif, gözenekli
ve köpüksü yapıya sahip, camsı,
volkanik bir taştır.
SÜSEN ÇİÇEĞİ: Türlü renkte çiçekler
açan bir süs bitkisidir. Birçok türleri
vardır. Orkideyi andıran çiçekleri
beyaz, sarı, mor gibi renklerde olur.
TEK HÜCRELİ: Tek bir hücreden
oluşan canlılara denir. Örneğin
bakteri, amip ve mantar gibi
canlılar tek hücrelidir.
TOYNAK: At, eşek, su aygırı gibi tek
tırnaklı hayvanların tırnağıdır.
YEMİŞ: Meyve
YOĞUNLUK: Bir cismin birim
hacminin ağırlığıdır.
ZATÜRRE: Akciğerlerde meydana
gelen iltihaplanma sonucunda
ortaya çıkan bir hastalıktır.

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!

Adın-Soyadın:
Adresin:

Annenin veya babanın telefon numarası:

Sayfa 37
K

S
U

KOMİKLİ TEST

DOĞRU YANITLAR: 1) B - 2) C - 3) C - 4) D - 5) B

İŞTE
POSTA
ADRESİMİZ

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No:3 Kat:4 Çankaya / Ankara
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LABİRENT
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Sayfa 35

SÖZCÜK AVI

BU
DERGİ
SENİN!

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!
1
Sayfa 63’teki formu kes,
doldur ve arkasındaki
adrese postayla gönder.

2
www.saglikcocuk.saglik.gov.tr
internet sitesine gir; gerekirse bir
büyüğünden yardım iste; adını,
soyadını, adresini yaz!

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

Sağlık Çocuk’u sosyal medyada takip et

f

Facebook/SaglikCocuk

Instagram @saglikcocuk

Twitter @saglikcocuk

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

BİLGİ, OYUN ve
eğlence burada!

Abone ol,
ADRESİNE ücretsiz
gönderelim.
Doktor Demir’den sağlıklı yaşam sorularına
cevap alıp Çetin ve Ceviz ile macera
peşinde koşabilirsin.

