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Merhaba Sevgili Çocuklar,
Günlük yaşantımızda küçük ve kolay alışkanlıklar edinerek sağlıklı 

bir yaşam sürebiliriz. Bu alışkanlıklardan önemli bir tanesi de 

dişlerimizi fırçalamak. Çünkü diş çürükleri ve diş eti hastalıkları 

bütün vücudumuzun sağlığını olumsuz yönde etkiler. 

Diş fırçalama, diş ipi kullanma, düzenli ve sağlıklı beslenme, 

diş hekimi kontrolü gibi önlemlerle ağız ve 

diş sağlığımızı koruyabiliriz. 

günde en az 2 kere 2’şer dakika 
dişlerimizi fırçalayalım.

Bakan
Amca’dan

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı

“Su içmeyi çOK 
SeviyOrum.”
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dünyadan 
ne haber

Antarktika’nın en eski binalarından birinde 100 yıllık bir kek 
bulunmuş. Üstelik biri kâğıda sarıp saklamış. Belki sonra 
acıkınca yiyecekti. Ama unuttu. Daha da ilginç olan, uzmanlar 
kekin görüntüsünün hiç ama hiç bozulmadığını söylüyor.

100 yIllIK KeK De yenir mi! 

hücrelere fISIlDAyAnlAr!
Uzmanlar diyor ki: “Yakın gelecekte, cildimiz 

yaralanırsa çabucak iyileşebilecek!” Nasıl mı? 
Programlanmış deri hücreleri sayesinde! 

Şimdilik üzerinde çalışıyorlar.

AğAçlAr DA utAnIr
Biz değil bilim insanları söylüyor! 
Bazı ağaçlar “taç utangaçlığı” 

denen bir şey yaşıyormuş. Nasıl mı? 
Dallarını birbirlerinden uzak tutarak. 

BAlIK KAlBinDeKi iPucu!
Bazı balıkların kış aylarında kalplerinin büyüdüğünü biliyor 

muydun? Balıklar, vücutlarındaki bir protein sayesinde suyun 
sıcaklığına göre kalplerinin büyüklüğünü ayarlayabiliyormuş! 

Neden mi? Farklı sıcaklıklardaki denizlerde rahatça yüzebilmek 
için! İşte bilim insanları balıkların bunu nasıl 

yapabildiğini anlamaya çalışıyor. 
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nereDeySe hâlâ 
yenileBilir görünüyOr. 
BinAnIn reStOrASyOnu 

tAmAmlAnIncA KeKi 
yerine KOyAcAKlArmIş.

güneş, IşIKlArInI OrmAnA 
ulAştIrABilSin Diye 

yAPIyOrlArmIş. Bir De 
zArArlI BöceKleri 

BirBirlerinDen uzAK 
tutmAK için.

Kim Bilir BelKi Bir gün KAlP 
Krizi geçiren Bir inSAnIn 

KAlBini çABucAK iyileştireceK 
Bir teDAvi yöntemi KeşfeDerler! 

yAKIn zAmAnDA yArAlI ciltler 
ve hAttA OrgAnlAr Bile 

teDAvi eDileBileceK. Bu SAyeDe 
BirçOK hAStAlIğIn DA teDAviSi 

Bulunmuş OlAcAK. 

SAyfAlArDA görDüğün AltI çizili Kelimelerin 
AnlAmlArInI SAyfA 63’te BulABilirSin.



havalı Bilgiler

ceP telefOnlArI, televizyOnlAr, miKrODAlgA ev Aletleri hAttA 
rADyO! evinDe BunlArDAn Biri vAr mI? O zAmAn KulAK vermeliSin. 
çünKü BunlArIn SüreKli çAlIşmASI yüzünDen eleKtrOmAnyetiK 

Kirliliğe mAruz KAlABilirSin! 

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Elektromanyetik 
kirlilik de ne?

PEKİ, SEN NE 
yaPabİLİRSİN?ELEKtRomaNyEtİK 

KİRLİLİK 
NE yaPaR? 

Televizyon ekranına 
fazla yaklaşma! 

Yatak odanda 
telefon ve 
televizyon olmasın. 

Kullanmadığın 
elektrikli aletlerin 
fişini mutlaka 
prizden çek! 

Dizüstü 
bilgisayarın varsa 
onu masanın 
üzerinde kullan.

elektromanyetik 
kirliliğin şimdilik 
bilinen zararları:

Baş ağrısı

Yorgunluk

Uykusuzluk 

Bağışıklık sisteminin 
zayıflaması

Uzun dönemde ise 
kanser gibi hastalıkların 
ortaya çıkmasına neden 

olabiliyor. 

* tELEvİzyoN 

* CEP tELEfoNu 

* mİKRodaLga fıRıN gİbİ ELEKtRİKLİ EşyaLaR

PEKİ ya 
zaRaRLı 

oLaNLaR? 

Aslında dünyadaki her şeyin kendisine ait bir elektromanyetik alanı 
var. hatta insanın bile! Bu sayede dünya ile 

uyum içinde yaşayabiliyoruz. 
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* güNEş

* bazı uzaK yıLdızLaR 

* yıLdıRımLaR 

EN büyüK doğaL 
ELEKtRomaNyEtİK 

KayNaKLaRı 
mERaK EdERSEN EğER: 



Gözlem

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

gözlem yAP!
Sen de bu basit 
gözlemi evde 

yapabilirsin. yaptığın 
gözlemleri bize 

ulaştırmayı 
unutma!

mantar deyince benim aklıma kıymalı mantarlı börek geliyor. ya senin 
aklına ne geliyor? mantarla yapılan yüzlerce yemek sayılabilir. Ama 

mantarlar sadece yemek yapımında kullanılmaz. Bir de masallarda olan 
şapkalı mantar evler var. ne zaman bir şapkalı mantar görsem kapısı 

nerede diye kimseye çaktırmadan şöyle bir inceliyorum. Bu sır aramızda 
kalsın. Aklımdan geçen çılgın fikirleri bir kenara koyalım. 

mantarlara geri dönelim.

Küf gözlemi yapmaya ne dersin? 
• Küçük bir ekmek parçasını hafifçe ıslatalım.

• Sonra nemli ekmek parçasını şeffaf bir poşete koyup mutfağın çok 
güneş almayan bir yerine koyalım. 

• Her sabah ve akşam, ekmek parçasındaki küflenmeyi 
adım adım gözlemleyelim. 

Dünyada keşfedilmemiş olanlarla 
beraber tam olarak 1 milyon 500 
bin çeşit mantar varmış. Bunların 

sadece 70 bin çeşidi bilim adamları 
tarafından keşfedilmiş. 

peKi, Küfün de bir 
mantar türü olduğunu 

biliyor muydun? 
Küf mantarlarını, biz sadece mikroskopla görebiliriz. çevremizde en çok 
“ekmek küfü”ne rastlarız. Bu küfler ekmeğin hemen yüzeyinde olur. nemli 

ve sıcak ortamlarda daha çabuk oluşur.  

evinizin veya odanızın en karanlık köşelerinde küf oluşabilir. Banyo, 
mutfak gibi ıslak ve nemli yerlerde küf oluşumu daha kolaydır. 

dünyada Kaç çeşit 
mantar var?

iSterSen Bu Değişimin 
fOtOğrAflArInI çeKeBilirSin. 
SOnrA BilgiSAyArDA Bir SlAyt 

eşliğinDe Küflenmeyi 
DAhA DA gözle görülür 

Bir hÅle
getireBilirSin. 

1. gün 7. gün 10. gün
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Oyunlarda ne kadar hızlısın?
Kaçsan tutulmaz, kovalasan kaçılmaz mısın?

hımm... “çok hızlıyım!” dediğini duyar gibiyim. 
O zaman hünerini göstermek için bu oyun 

tam sana göre. topla arkadaşlarını ve şimdi 
anlatacağım oyunu hemen oynamaya başla. 

eminim çok eğleneceksiniz.

bir dünya
0yun

ÇİZEN: ECE ZEBER

5     Başkan ani bir şekilde takım isimlerinden birini 
söylesin. İsmini söylediği takım kaçsın, diğer takım onları 

kovalasın. 

6     Kale çizgisine varmadan yakalanan oyuncu 
oyun dışı kalır. Yakalanmadan kaleye varanlarsa 

oyuna devam eder.

7     Geri kalanlar yeniden eski yerlerine gelerek sırt sırta 
dizilsin. Başkan, yine bir takım ismi söylesin. Ama hep aynı ismi 
söylemesin. Hem hangi ismi söyleyeceği belli olmazsa daha 
heyecanlı olur. Biz hep öyle yapıyoruz. Bu şekilde oyuna 

devam edin. Tüm oyuncuları oyun dışı kalan takım 
oyunu kaybeder, diğer takım kazanır.

1     Bu oyun için 8 - 10 kişi olmanız yeterli. 
Sayınızın daha fazla olması oyunu daha 

eğlenceli hâle getirebilir. 

2     Rahatınız ve güvenliğiniz için bir parkta veya 
okul bahçesinde oynamaya dikkat edin! 

3     Eşit sayıda ve eşleşerek iki gruba ayrılın. 
Oyunu idare edecek başkanı seçin. 

Gruplardan birisi Kırmızı, diğeri Beyaz  
takım olsun.

4     Başkan ortada bir yerde dursun. Onun 
sağına ve soluna 50 adım mesafede kale 

çizgileri çizin. Eşleşen grup oyuncuları 
başkanın önünde birbirlerine sırtını 

dönerek üç - dört adım 
mesafede dizilsin.
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seni yerim

BROKOLI
bRoKoLİdE a, C, E vE K gİbİ vİtamİNLER; 
magNEzyum, foSfoR vE PotaSyum gİbİ 

mİNERaLLER buLuNuR. 

Yeşil Dük, 
Sultan, ninja, 

arcaDIa ve 
emperor 

iSimli brokoli 
çeşitleri 
varDIr.

bRoKoLİNİN 
yEdİğİmİz KıSmı, 

aSLıNda hENüz 
açmamış çİçEK 

tomuRCuKLaRıdıR. 
SaRı RENKtEKİ 

çİçEKLERİ açıNCa 
bRoKoLİNİN tadı 

aCıLaşıR.

düNyaNıN 
EN büyüK bRoKoLİ 

üREtİCİSİ oLaN 
üLKE çİN’dİR. 

üLKEmİzdE dE 
SamSuN’uN 

bafRa ovaSı’Nda 
bRoKoLİ üREtİLİR.    

bRoKoLİ
oRta boy

1 adEt

ELLERİNE SağLıK, afİyEt oLSuN!  

KıRmızı
bİbER

%90’ı SU
* LİfLİ bİR yaPıya SahİP oLaN bRoKoLİ, SİNdİRİmİ KoLayLaştıRıR. 

içinde neredeyse 
hiç yağ yoktur. 

yEşİL 
SoğaN

zEytİNyağı

NaSıL yaPıLıR?
* ellerini su ve sabunla güzelce yıka. Sonra da kurula.

* Brokolilerin minik ağaçlarını birbirinden ayır. 
Brokoliyi, yeşil soğanı ve kırmızı biberi güzelce yıka.

* Bir büyüğünden yardım isteyerek brokolileri 
4 dakika boyunca bir tencerede haşla. yeşil 

soğanları ve kırmızı biberi doğra. 
* tüm malzemeleri karıştır. zeytinyağı, 

limon ve biraz da tuz ekle. işte 
salatan hazır! Sevdiklerine de 

ikram edebilirsin.

1918

mikroplarla savaşabilir 
ve antioksidan özelliğe 

sahiptir. 

2 adEt

1 yEmEK 
Kaşığı

yaRım
LİmoN



ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

2 nisan 2018 Pazartesi

Günlük!

Sınıfımdaki bir arkadaşımla başım belada. Geçtiğimiz aylarda onunla iyi 

anlaşıyorduk. Sonra ne oldu bilmiyorum ama bence artık o beni hiç sevmiyor. Ben 

de onu hiç sevmiyorum. Ne zaman oyun oynasak topu bana atmıyor. Saklambaç 

oynasak ilk beni bulmaya çalışıyor. Ebelemece oynuyoruz koşup ilk beni ebeliyor. 

Ben de artık onun olduğu oyunlara girmiyorum. O da benim olduğum oyunlara 

girmiyor. Ama yine de sürekli öfkeli hissediyorum. Bugün matematik dersinde bir 

soruyu yanlış cevapladım. Kesin bana gülmüştür. Okul çıkışı eskiden birbirimizle 

oyun oynardık. Ne güzel, mutlu giderdim eve. Şimdi canım çok sıkılıyor. 

3 nisan 2018 Salı

Sevgili Günlük,

Bugün ne oldu bir bilsen. Öğretmen yerlerimizi değiştirdi. Beni de Mehmet 

ile birlikte oturttu. Hani kaç gündür küs olduğum arkadaş. Derste tuvaletim 

geliyor. Konuşmadığımız için sıradan kalkmasını rica edip tuvalete gidemiyorum. 

Bugün gidip öğretmenimizle konuştum. “Beni başkasıyla oturtun lütfen!” dedim. 

Öğretmenimiz de “Ne zamandır küssünüz?” diye sordu. Düşündüm düşündüm, 

“Sanırım bir haftadır.” dedim. “Hmm… Peki, küslüğünüzü ne başlattı?” dedi. 

“Bilemiyorum ki!” diye cevap verdim. Gerçekten de biz niye küstük Mehmet’le? 

Öğretmenim “Böyle durumlarda kimsenin yerine düşünme. Bu senin kendi düşüncen 

olur. Gidip sor, bakalım o ne düşünüyor?” dedi. Ona çok heyecanlandığımı, nasıl 

konuşacağımı bilmediğimi söyledim. İlk cümleyi kurarsam gerisi gelirmiş. 

Bir deneyeceğim.

6 nisan 2018 cuma

Canım Günlük, 

Benden sana bir tavsiye, biriyle bir problemin varsa hemen git konuş. Meselâ bir 

arkadaşın seni dışladı mı gidip hemen onunla iletişim kur. Ona şöyle diyebilirsin: 

“Arkadaşım bizim aramız nasıl?” Ben böyle yaptım ve arkadaşım bana ne dedi 

biliyor musun? “Geçen gün ben düştüğümde sen bana gülene kadar aramız iyiydi.” 

dedi. İyi de ben ona gülmedim ki! O sırada bahçede bir fıkra kitabı okuyordum. 

Ona gülmüştüm. Olayı anlatınca fark ettik ki ona güldüğümü düşündüğü için bana 

kızmış ve küsmüş. “Eee neden bana sormadın gülüp gülmediğimi?” dedim. O da “Bir 

haftadır seninle konuşmuyorum. Sen niye sormadın?” dedi. Sonra ikimiz de güldük. 

Sarıldık… Onun ne düşündüğünü 

tahmin etmeye çalışıp kafamda 

yanlış şeyler üretmemeliydim. 

Gidip hemen onunla konuşsaydım 

gerçekte ne düşündüğünü 

öğrenmiş olurdum. Sanırım 

yavaş yavaş iletişim kurmayı 

öğreniyorum. 
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ÇİZEN: MERT TUGEN

muhteşem 
dönüşüm

Nasıl mı yaptıkBIR EVI OLSUN!
KArtOnDAn KeDi evi yAPImI

eve yeni gelen eşyanın kutusunu kimseye attırmam. çünkü o kutuları 
değerlendirmeyi ve onlardan yeni şeyler yapmayı çok severim. Büyük 

veya küçük her kutudan değişik oyuncaklar yapmaya çalışırım. eğer kutum 
büyükse onu gizli bir mağara yapıp içinde bin bir oyun oynarım. Sadece 

mağara değil elbet, karton kutudan bir sürü şey yapabilirim.  

işte OnlArDAn Biri: ‘KArtOnDAn KeDi evi’ 
Bu evi yAPmAK hiç De zOr Değil. hem Böyle Bir ev yAPArKen çOK 
eğleneceğine eminim. AyrIcA yAPAcAğIn Bu ev, SOKAK hAyvAnlArI 

için De güvenli Bir yer OlAcAKtIr.

Malzemeler

Kutunun açılıp kapanan 
kapaklarını bir makas 
yardımıyla keselim.

Kullanmadığın eski bir 
tişörtü kutuya geçirelim.

tişörtün alt kısmını 
bağlayalım. 

Kol kısımlarını da arkaya 
doğru kıvırıp bağlayalım.

“hePSi Bu KADAr mI?” DeDiğini 
DuyAr giBiyim. SADece Bu KADArcIK 
mAlzemeyle Bile SOKAKtAKi KeDiler 
için SIcAcIK Bir yuvA yAPABileceKSin. 

Son olarak kedi evinin 
ıslanmaması için 

çöp poşetini güzelce 
giydirelim. 

işte KeDi 
evin hAzIr!

• BirAz BüyüKçe Bir KArtOn Kutu ve mAKAS
• KullAnmADIğIn eSKi Bir tişört
• BüyüKçe Bir çöP POşeti
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ben de
çizerim Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...

KOMİK ŞAŞKIN BİR KUŞ NASIL ÇİZİLİR?

MERAKLI BİR KEDİ NASIL ÇİZİLİR?

BİR YUVARLAK HAREKETLE KAFASINI VE DAHA 
BÜYÜK BİR ELİPSLE DE GÖVDESİNİ ÇİZİYORUZ.

YUVARLAK BİR HAREKETLE KAFASINI 
VE DAHA BÜYÜK BİR ELİPSLE DE 

GÖVDESİNİ ÇİZİYORUZ.

YİNE İKİ YUVARLAK HAREKETLE 
GÖZLERİ VE SEVİMLİ MİNİK 

PATİLERİ.

GÖZBEBEKLERİ, 
BURNU VE AĞZI DA BİTTİ. 

SON OLARAK 
KUYRUĞUNU DA ÇİZİYORUZ. 

ŞİMDİ MERAKLI KEDİN 
BOYAMAYA HAZIR.

KULAKLARI, ARKA BACAĞI VE 
AYAKLARI DA HAZIR.

BOYNUNA BİR FİYONK 
ÇİZİYORUZ. 

ÖN BACAKLARI BİTTİ BİLE.

YİNE YUVARLAK BİR GÖZ, ELİPSE BENZER BİR 
KANAT, TEL BACAKLARI VE PARMAKLARI...

GÖZ YUVARLAĞININ İÇİNE BİR 
GÖZ BEBEĞİ... 

KANATLARINA BİRAZ TÜY DETAYI... MİNİK U 
BENZERİ BİR HAREKETLE TEL BACAKLARıNI 

GÖVDESİNE BAĞLIYORUZ.

KAFASINI VE GÖVDESİNİ BİRLEŞTİREN 
MİNİK KAVİSLER, GAGASI VE KUYRUĞU...

İŞTE, KOMİK VE ŞAŞKIN KUŞUN 

HAZIR! ONU İSTEDİĞİN GİBİ 

BOYAYABİLİRSİN.
EVET, BU MERAKLI BİR 

KEDİ! ONU İSTEDİĞİN GİBİ 

BOYAYABİLİRSİN.
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önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele. şimdi çizmeye 
hazır mısın? Başla o hâlde. unutma, aynısı olması gerekmiyor. 
O, senin Kuşun ve KeDin olacak. Ona istediğin şekli verebilir ve 
istediğin renkleri kullanabilirsin.



KâĞIT KATLAMA SANATI
ORİGAMİ

KÂĞıTTAN 
GÜVERCİN YAPAlıM! 

Origamide bu sayıdaki konumuz güvercin. Güvercinler en eski çağlardan 
bu yana insanlarla iç içe yaşamış. Bir güvercin saatte 160 kilometre hızla 
uçabilir ve tarihte ilk evcilleştirilen kuştur. Bu nedenle eski dönemlerde 

haberleşme, büyük ölçüde güvercinlerle sağlanmış. Bu zararsız ve 
sevimli kuşlar aynı zamanda barışın simgesi olmuşlardır. 

Kâğıdını hazırladıysan şimdi güvercinimizi yapmaya başlayalım mı?

Kare elişi 
kâğıdımızı kesik 
çizgili yerden 

katlayıp açalım.

Sağ köşeyi 
şekildeki gibi 
ok yönünde 
katlayalım.

Kesik çizgili 
yerden ok 
yönünde 

katlayalım.

1 2

3 Sadece üstte 
kalan parçayı 

bu sefer 
ters yönde 
kesik çizgili 

yerden tekrar 
ok yönünde 
katlayalım.

Yukarıdan 
aşağıya 

doğru kesik 
çizgili yerden 
katlayalım. Uzun parçaları her iki 

taraftan ayrı ayrı şekildeki 
gibi katlayalım.

4

5

6

Kesik çizgili yerden 
ok yönünde katlayıp 

açalım.

Uç kısmını daire 
içindeki şekilde 

olduğu gibi içeriye 
doğru bastıralım.

Gözlerini çizdiğimizde 
güvercinimiz hazır olacak.

7 8

9
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 ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

SıNıftaKİ
7 oLağaNüStü 
duRumu buL…dikkat

2928

Bu okulun bir sınıfında çok garip 
olaylar oluyor. Sen de bu acayip 
durumları fark edebildin mi? 
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sözcük avı

A  S t ğ K ü z i l i K ö

t K z A t K m O z e u B

e K l e m c I K P v A i

g A t S y f v n K i v K

t B O K A f A t A S I ü

A u c u P y ü t v ç v r

A  r l l K ü A ş A t D e

t g m u y l u K l O ş K

m A r K e J P e l v A K

g D D ç A A u A m i v A

O m u r g A ş K O m u r

A K m K P I ü t z ü v i

A  g ö ğ ü S K A f e S i

t K r ü t A g D t m e r

eKlem
göğüS KAfeSi

iliK 
KABurgA
KAfAtASI

BAKAlIm tABlOyA gizlenmiş 
10 Sözcüğü BulmAyI BAşArABileceK miSin?

Omurgalı hayvanlarda ve insanlarda iskelet vücudun çatısını oluşturur. İskeleti meydana 
getiren kemikler, ihtiyacımız olan bazı temel mineralleri depolar ve iç organlarımızı da 

dış etkenlere karşı korur. İskelet sistemiyle ilgili sen neler biliyorsun? 
Gizli sözcükleri bulabilir misin?  

KAvAl
KüreK
Omur

OmurgA
uyluK

vitAmini

vitAmini

vitAmini

Peynir BAlIK yAğI güneş IşIğI

zeytinyAğIyer fIStIğI BADem

mAyDAnOz incirtAze SOğAn

yumurtAet - tAvuK- BAlIK nOhut

KiviBiBer greyfurt

hAvuç KAyISIBrOKOli

vitAmini

vitAmini

vitAmini

et-tAvuK-BAlIK

nOhut

yumurtA

mercimeK

mISIrPirinç

hAvuç

KAyISI

PIrASA

BrOKOli

nAne

PAzI



vitAmini Süt mAntArtereyAğI

vitAmini KeKiKDut KuşKOnmAz

vitAmini
Ay çeKirDeği ISPAnAKfInDIK

mAngOvitAmini limOn DOmAteS

vitAmini PIrASA PAzInAne

vitAmini mISIrPirinçmercimeK

vitAmini

vitAmini

vitAmini

Peynir BAlIK yAğI güneş IşIğI

zeytinyAğIyer fIStIğI BADem

mAyDAnOz incirtAze SOğAnmAngO

yumurtAet - tAvuK- BAlIK nOhut

KiviBiBer greyfurt

hAvuç KAyISIBrOKOli

vitAmini

vitAmini

vitAmini

önce resimleri 
işaretli yerlerden 
ayırarak oyunu 

hazırlaman gerek. 

Sonra 
arkadaşlarınla 

büyük kare 
kartlardan birer 

tane çekin. 

Küçük resimleri 
de ters olarak 

ortanıza 
yerleştirin. 

Aranızdan 
biri tek tek 

çekerek resmin 
ne olduğunu 
söyleyecek. 

eğer senin büyük 
kare kartında 
arkadaşının 

gösterdiği resim 
varsa “Bende!” 
demen yeterli. 

Büyük kare kartın 
tüm kutucuklarını 
önce dolduran 
hOPPAlA der! 

hOPPAlA
nASIl

OynAnIr?



vitAmini Süt mAntArtereyAğI

vitAmini KeKiKDut KuşKOnmAz

vitAmini
Ay çeKirDeği ISPAnAKfInDIK

vitAmini limOn DOmAteS

vitAmini PIrASA PAzInAne

vitAmini mISIrPirinçmercimeK

1) merKezi Sinir SiStemi 
neDir?

a) Bir şehir merkezi ve onun 
çevresindeki köylerdir. 

b) Beyin ve omurilikten oluşan 
organ sistemidir.  

c) Sinirini kontrol edemeyen 
insanların gittiği bir merkezdir.   

d) Uzaya fırlatılan uyduları 
kontrol eden merkezdir. 

2) AşAğIDAKilerDen hAngiSi 
Beynin görevlerinDen 

BiriDir? 

a) Düşünce gücüyle objeleri 
hareket ettirmemize yardımcı olur.   

b) Beyin dalgalarıyla uzaktaki 
akrabalarımıza haber yollar. 

c) Vücudumuzdaki diğer organların 
merkezi kontrolünü sağlar. 

d) Hayvanlarla düşünce gücüyle 
konuşabilmemize destek olur.  

3) menenJit neDir? 

a) Beyni ve omuriliği 
kaplayan zarlarda oluşan 

iltihaplanmadır. 

b) Menemenin bol biberli ve 
soğanlı yapılmış hâlidir. 

c) Bir jet uçağı modelidir. 

d) Yeni keşfedilmiş tek 
hücreli bir canlıdır. 

a) Salyangoz

b) Horoz

c) Sünger 

d) Tavuk

komikli test

4) inSAnlArDA KAç Sinir hücreSi Bulunur?
a) Üç beş tane vardır.

c) Pi sayısı kadar.

b) Hiç bulunmaz.

d) 100 milyarlarca.

5) AcABA hAngiSinDe 
Sinir SiStemi BulunmAz?
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BiBer

Kivi

limOn

greyfurt

mAngO

DOmAteS

PEYNİR

GÜNEŞ IŞIĞI

TEREYAĞI

BALIK YAĞI

SÜT

MANTAR

YER FISTIĞI ZEYTİNYAĞI

BADEM

FINDIK

AY ÇEKİRDEĞİ

ISPANAK

TAZE SOĞAN MAYDANOZ

İNCİR

KUŞKONMAZ

DUT

KEKİK



ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
LABİRENT

DünyA

uzay labirenti
mArS’I Keşfe giDen SOn uzAy ArAcI Dönüşte yOlunu 
KAyBetmiş giBi görünüyOr. DünyAyA DöneBilmeSi için ePey 
yOlu vAr çünKü PlütOn’A KADAr giDiP O yOlDAn DünyA’yA 
DönmeSi gereKiyOr. uzAy Keşif ArAcInI SAğ SAlim DünyAyA 
ulAştIrmAK Senin elinDe!

vENüS

güNEş

SatüRNDiKKAt et 
gittiKçe güneş’e 
yAKlAşIyOrSun. 
venüS güneş’e 
en yAKIn iKinci 

gezegen. 

tIPKI BizDeKi “Ay” 
giBi urAnüS’ün 

23 uyDu gezegeni 
vAr. AmAn DiKKAt 

,çArPmAyASIn!

uyDuSu 
OlmAyAn 

KAyAlIK Bir 
gezegen. BurASI 

Değil, geri 
DönmeliSin! 

mERKüR

maRS JüPİtER

uRaNüS

NEPtüN

PLütoN

Diğer gezegenler 
ArASInDA yAşAmA 

ihtimAlimizin 
DüşünülDüğü teK 
gezegen. zAten 
Sen De Bunu 

ArAştIrmAK için 
OrADAyDIn. 

DünyADAn 
1000 KAt DAhA 

BüyüK Bir gezegen! 
üSteliK yüzyIllArcA 

Süren gAz 
fIrtInAlArInDAn 

Birine DenK 
geleBilirSin. 

etrAfInDAKi 
hAlKA 

Büyüleyici. 
AmA yine 
DiKKAt! 

O hAlKAlAr 
milyOnlArcA 
irili ufAKlI 
KAyADAn 

OluşuyOr.

mAvinin 
güzelliğine 

KAPIlmA! Bunu 
SAğlAyAn 

AtmOSferDeKi 
metAn gAzI 
unutmA.

içinDe 
BulunDuğumuz 

güneş SiStemi’nin 
merKeziDir. 

DiKKAt et, fAzlA 
yAKlAşmAK DAhA 
fAzlA ISI DemeK! 
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Gizemli kutu!

??
?

?

bilim
kurdu

KAleyDOSKOP

KAleyDOSKOP neDir?

Kaleydoskobu 1816’da Sir David Brewster icat etmiştir. Diğer adı çiçek 
dürbünüdür. Dışardan bakarsan ince uzun bir dürbüne benzer. 

Gözüne yaslayıp tıpkı bir dürbün gibi bakarsan görüntülerin bir çiçek 
gibi desenli olduğunu görürsün. Bakarken bir de çevirmeyi dene! 

O zaman desenler değişecektir. 

Kaleydoskobun içi siyah veya koyu renge boyalıdır. İçinde kenarları birbirine değecek 
ve ‘V’ şekli oluşturacak biçimde yerleştirilmiş üç ayna bulunur. Göze tutulan kısmında 
ufak bir delik, diğer ucunda ise aralarında boşluk olan iki cam vardır. Bu iki cam 
parçasının içinde renkli boncuklar ve bazen de renkli kâğıtlar veya pullar olur. 

Kaleydoskobu ışığa tutup bir ucundan baktığın zaman, ışığın yansımasıyla elde edilen 
birbirinden farklı desenler görebilirsin. Sen de bir kaleydoskop edinmek istersen onu 

oyuncak mağazalarında veya kitapçılarda bulabilirsin.

Eğlenmeye! Dünyayı farklı görmek istersen kaleydoskop edinmelisin. 
Baktığın sıradan bir şeyin aslında ne kadar keyifli 

görünebileceğini keşfedebilirsin! 

nASIl çAlIşIr?

ne işe yArAr?

Çiçeği var ama kokmaz! 
Renkleri birbirine karıştırır ama 

boya değil! 
Bir dünyası var, yalnızca 

bakan görür! 

ÇİZEN: ECE ZEBER

çetin ile ceviz ne PlAnlIyOr? Bu gizemli Kutu DA ne? 
içinDe ne vAr? PeKi, AcABA ne işe yArIyOr? 

tAhmin eDeBilir miSin?

4342
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Bu gurur 
ülKemizin!
Dünyada çocuklara 
bayram hediye eden 
ve bu bayramı tüm 
dünya ile paylaşan 
ilk ve tek ülke bizim 
ülkemiz. 

dünyanIn 
ilK çoCuK bayramI: 

23 nisan ulusal egemenliK 
ve çoCuK bayramI

BAK BAhAr gelDi! çiçeKler cAnlAnDI, KuşlAr neşeyle 
cIvIlDIyOr! BiliyOrum, Bütün BunlArIn yAnInDA niSAn 

AyInIn Senin için BAşKA Bir önemi DAhA vAr. şimDiDen tAtlI 
Bir heyecAn SArmIştIr Seni. ArKADAşlArInlA SInIfInIzI 

nASIl SüSleyeceğinizi DüşünDünüz mü? OKulDA göSteri 
PrOvAlArI ne âlemDe? içinin içine SIğmAmASI çOK nOrmAl. 

çünKü 23 niSAn! neşe DOluyOr inSAn! 
çünKü 23 niSAn, DünyAnIn ilK çOcuK BAyrAmI!

tarihte ilkler
ÇİZEN: ECE ZEBER

23 niSAn niçin önemli?
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
açıldı. Meclisin açılış günü ile birlikte Türk 
halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu. Böylece 
23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayramı olarak 
kutlanmaya başlandı.

uluSAl egemenliK ve 
çOcuK BAyrAmI 

nASIl OrtAyA çIKtI?
1930’lu yıllarda Çocuk Esirgeme 

Kurumu*, 23 Nisan – 1 Mayıs 
tarihleri arasındaki günleri 

çocuk haftası kutlamaları 
olarak gelenekselleştirmiş. 

Çocuk Haftası’nın ilk günü ile 
ulusal egemenlik Bayramı 

aynı güne denk gelince bu iki 
bayram 23 Nisan 1935’te “23 
nisan ulusal egemenlik ve 
çocuk Bayramı” adı altında 

tek bir bayram olmuş.

en BüyüK AlKIş trt’ye!
1979 yılından bu yana da her yıl TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), 
23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği düzenliyor. İlki 5 ülkenin katılımıyla 
başkent Ankara’da yapılmış. Düşünsene, 1979 yılında ilk şenliğe katılan 
çocuklar şimdi 40 yaşın üstünde yetişkinler olmuştur.

Bu yIl çOcuK 
şenliği’nin 
40. yIlI! PeKi KAç 
ülKe KAtIlAcAK 
DerSin? 
Bu yıl Bursa’da 
yapılacak olan şenliğe 
40 ülkeden 800 
çocuğun katılması 
bekleniyor. Misafir 
çocuklar, şenlik 
boyunca misafirperver 
Türk dostlarının 
evlerinde misafir 
ediliyor. Ne dersin, 
sen de onlardan 
birini misafir etmek 
ister miydin? Öyleyse 
“Bursa’daki TRT Çocuk 
Şenliğini kaçırma!” 
derim.

*Yeni adı: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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en özel heDiye!
 “Bugünün küçükleri yarının 
büyükleridir.” demiş mustafa 
Kemal AtAtürK ve işte tam da 
bu nedenle 23 Nisan 1929’da 
Ulusal Egemenlik Bayramı’nı 
çocuklara armağan etmiş.

uneScO’DAn BüyüK JeSt!
Savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukları sevindirmek 

amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (uneScO), 
daha sen dünyada yokken, 1979 yılını “çocuk yılı” ilan etmiş. 

O günden sonra da bayramımız uluslararası bir nitelik kazanmış.



yerebatan  sarnıcı
Bu Ay iStAnBul’A Bir yOlculuK yAPAcAğIz. iStAnBul Senin 
De BilDiğin giBi BirçOK meDeniyete ev SAhiPliği hAttA 
OSmAnlI imPArAtOrluğunA yüzyIllArcA BAşKentliK 
yAPmIş. AvruPA KItASI ile ASyA KItASInI Birleştiren 

DünyAnIn gözBeBeği teK şehirDir BurASI. hem DOğASI hem 
De tArihi eSerleriyle göz KAmAştIrAn iStAnBul, SIrlArlA 

ve gizemlerle DOluDur. öyle cAziBeli Bir yer Ki tArih 
BOyuncA Bütün DünyAnIn gözü BurADA Olmuş. 

âDetA DünyAnIn inciSi. 

ÇİZEN: MERT TUGEN

   ARKın 
ve 5 parmak

B
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Yere mi batmış bu Sarnıç? 

Fotoğraf makinem

Gördüklerimi yazmak için not 
defterim ve kalemim  

Su termosum ve tabii ki 
kuklam

Diş fırçam ve diş macunum

SIrt çAntAmDA neler vAr?



Güzel bir havada, Eminönü’nde Yeni Camii meydanı’na geldik önce. 
Avluda güvercinlere yem verdik. Mısır Çarşısı’na uğrayıp biraz alışveriş 

yaptık. Fakat Kapalıçarşı’ya uğramadık. Sonrasında da Sirkeci’den yürüyerek 
tramvay yolunu takip edip Sultanahmet meydanı’na çıktık. Her yerde tarihi 
binalar; meşhur tOPKAPI SArAyI, AyASOfyA müzeSi, Blue mOSQue 
olarak da adlandırılan mavi çinileriyle ünlü SultAnAhmet cAmii. 

Hepsi şahane! Merak etmeyin oralara da başka zaman mutlaka gideceğiz. 

Biraz yürüdükten sonra tarihi bir binanın içine girdik. Yerin altında saray 
gibi bir yer. Kocaman bir su sarnıcıymış burası. 

Adı: yereBAtAn SArnIcI. Babamın söylediğine göre Bu SArnIç, 
500’lü yIllArDA BizAnS imPArAtOru tArAfInDAn yAPtIrIlmIş. 

Yerebatan Sarnıcı, o zamanlar sarayın su ihtiyacını karşılıyormuş. 

İçeri girer girmez hava biraz nemleniyor ama muhteşem bir aydınlatma 
ile âdeta masal gibi bir yer olmuş burası. Suyun içinDen ihtişAmlA 

yüKSelen KOcAmAn mermer SütunlAr vAr. Bu ihtişamlı 
görüntüsünden dolayı buraya yereBAtAn SArAyI da deniliyormuş. 
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HazIrsan bu masalsI diyarda 
yolCuluğumuz başlIyor!

annemin söylediğine göre bugün istanbul’un 
altInda bir yere gidiyormuşuz. altInda mI? ben de 

şaşIrdIm! meğer neler varmIş şeHrin altInda. 
gel birliKte gezelim!

insanIn aKlIna yolun altInda KoCaman sütunlu bir yer görmeK 
gelmiyor. ağzIm resmen açIK KaldI! devâsa sütunlarIn arasIndaKi 

yürüyüş yolunda yürüyüp KorKuluKlarIn arasIndan 
baKtIğInIzda da suyu görebiliyorsunuz. 

üsteliK burada tombul tatlI balIKlar bile var! suyun içinde 2 tane 
ters duran HeyKel başI vardI. onlar “medusa” denen mitolojiK bir 

KaHramanI temsil ediyormuş. faKat neden ters durduğunu 
Kimse tam olaraK bilmiyormuş! 

HayranlIKla birbirinden güzel fotoğraflar çeKtim. iyi Ki 
fotoğraf maKinemi yanIma almIşIm.
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düğümdEN 
SEdyE yaPımı

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
tam bize göre

60-70 cm boyunda iki tane çubuk al. Bunları birbirlerine paralel 
olacak şekilde masanın üzerine koy. Aralarında 30 cm kadar 
boşluk bırak. 

Sonra ipi şekildeki gibi sağdaki çubuğa düğümle. Sonra da soldaki 
çubuğa düğümle. ilk düğümü çubuğun ucundan 5 cm kadar 
aşağıdan bağla. Böylece çubuklarda tutacak yerin olsun. şimdi de 
ipi soldaki çubuğa düğümle. Düğüm için 1. çizimi dikkatlice incele.

Bu işlemi bir kilim dokur gibi alt alta tekrarla. 

Böylece çubuğun diğer ucuna kadar düğüm atmaya devam et. 
çubukların diğer uçlarında da tutma mesafesi bırakmayı unutma!

merhaba,
Düğüm atabilir misin? Peki, 
kördüğümleri çözebilir misin? haklısın 
bazı düğümleri çözmek çok zordur. 
çünkü türlü türlü düğüm atma 
tekniği vardır. 

Benimle yeni bir düğüm atma tekniği 
öğrenmeye ne dersin? Düğüm 
atacağız da ne olacak deme. 
Attığımız düğümlerden bir sedye 
olacak ve doktorculuk oynarken bu 
sedye çok işine yarayacak. 

evet, HazIrsan 
başlayalIm.

ArtIK yArAlAnAn, SAKAtlAnAn 
veyA hAStAlAnAn OyuncAKlArIn 

OlurSA OnlArI Bu SeDye ile 
tAşIyABilirSin. 

sedyemiz, HastalarI taşImaK için HazIr. 
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• 60 veya 70 cm uzunluğunda iki 
tane düzgün çubuk

• Uzunca bir ip. İpimiz kalın 
olursa iyi olur. 

• Makas 

mAlzemelerimiz:



Geçtiğimiz hafta okulda beni hem çok üzen hem de çok kızdıran bir şey oldu. 
Öğretmenimiz oturma düzenimizde değişiklik yapmak istediğini söyledi. Önce 
bir şey anlayamadık. “Nereye geçeceğiz?” derken öğretmenimiz değişikliğin 

nasıl olacağını açıkladı: Herkesin yeri değişecekti. Öğretmenimiz sınıftaki diğer 
arkadaşlarla da aramızda güzel dostlukların oluşmasını istediğini söyledi. 
O nedenle böyle bir şey yapmaya karar vermiş. Benim aklımdaki tek şey 

ise Ece’den ayrılacak olmamdı. “Ben Ece’den ayrılmak istemiyorum ki!” diye 
söylenmeye başladım. Çok kızmıştım. “Bu haksızlık!” diye düşündüm. En sevdiğim 
arkadaşımdan niye ayrılmam gerekiyor? Bunu düşündükçe kızgınlığım da öfkem 

de artıyordu. Hatta ağlamak istiyordum. Yeni sıra arkadaşımın yanına oturmadım.

ÇOK KIZGINIM!

PeKi, yA Sen OlSAyDIn?
Ben, Bu OlAy KArşISInDA 
Böyle hiSSettim. merAK 
eDiyOrum, AcABA Sen 
OlSAn ne hiSSeDerDin 
ve ne yAPArDIn?

YAZAN: PSİKOLOG BANU YAŞAR
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

ya sen 
olsaydın

Öylece ayakta bekliyordum. Öğretmenim 
kızgınlığımı anlamış olmalı ki beni yanına 
çağırıp “Elifçiğim, arkadaşını çok sevdiğini 

biliyorum. Bu değişikliğin hiç hoşuna 
gitmediğinin de farkındayım. Arkadaşını 

kaybetmiyor, ondan ayrılmıyorsun. 
Meselâ ikiniz ayrı evlerde oturuyorsunuz 

ama bu onu sevmene veya onunla 
arkadaş olmana engel değil. Aynı şekilde 
ayrı oturmanız onu kaybettiğin anlamına 
gelmez.” dedi. Öğretmenimin konuşması 

beni rahatlatmıştı. Çok istemeyerek 
de olsa yeni arkadaşımın yanına 
oturdum. Dersin başında ikimiz de 

biraz çekingen davrandık. Sonra silgimi 
evde unuttuğumu fark ettim. Ben silgimi 

ararken arkadaşım anladı ve kendi 
silgisini ikiye bölüp benimle paylaştı. Ders 
boyunca bana hep gülümseyerek baktı. 
İçimden olayı çok abarttığımı düşünmeye 
başladım. Yeni arkadaşıma da haksızlık 
etmiştim. Onu daha tanımadan tepki 
göstermiştim. Teneffüste “Ece, birlikte 
oynayalım mı?” diye sordum. O da 

kabul etti. Artık yeni bir arkadaşım daha 
olmuştu. Öğretmenimiz haklıydı. Yeni 

dostlukların oluşması için yer değişikliği 
gerçekten işe yaramıştı. 

Bu Sene üçüncü SInIfA giDiyOrum. KenDimi DAhA Büyümüş 
hiSSeDiyOrum. AynI Benim giBi Bizim SInIf DA BüyüDü. geçen Sene 
26 KişiyDiK, Bu Sene 30 Kişi OlDuK. SIrAlArDA iKişerli OturuyOruz. 

Ben ve ArKADAşIm ece, en önün Bir ArKASInDAKi SIrADA OturuyOruz. 
ece’yi çOK SeviyOrum. O Benim AnAOKulunDAn Beri ArKADAşIm. 
hAttA Annelerimiz De ArKADAş OlDuğu için OKul DIşInDA DA 

görüşeBiliyOruz. Bu Durum Beni DAhA DA mutlu eDiyOr. 
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Penguenler SmOKin giymiş KüçüK inSAnlAr giBi görünüyOrlAr. AmA 
Böyle çift renKli OlmAlArInIn Bir SeBeBi vAr. SIrtlArInDAKi SiyAhlIK 

SAyeSinDe Suyun üzerinDe DiKKAt çeKmiyOrlAr. önlerinDeKi 
BeyAzlIK SAyeSinDe iSe Suyun AltInDAn fArK eDilmiyOrlAr. Böylece 

SuDAKi Diğer hAyvAnlArDAn SAKlAnABiliyOrlAr. 

Bir Kuş türü OlmAlArInA rAğmen uçAmIyOrlAr. SAnKi 
SiyAh BeyAz Bir tAKIm elBiSe giymiş giBi görünüyOrlAr. 

PAytAK PAytAK yürüyOrlAr. hAyDi, Bu Sevimli 
Penguenleri BirAz yAKInDAn tAnIyAlIm!    

Kim nereDe yAşIyOr?

Bulunan penguen fosilleri bize çok ilginç bilgiler veriyor. Örneğin 
penguenlerin 60 milyon yıldır dünya üzerinde yaşadığı düşünülüyor. 
Yani dinozorların yok olduğu dönemde, penguenler hayatta 
kalmışlar.

En uzun boylu penguenlerin boyu 1 metre 20 santimetre 
civarında oluyor. Yani aşağı yukarı seninle aynı 
boydalar. Antarktika’da yaşayan bu türe “imparator 
Penguenleri” deniyor. 

Penguenler karada paytak paytak ve yavaş 
yürüyorlar. Fakat suda 
oldukça hızlılar. En 
hızlı penguen türü ise 
“Papua Penguenleri”. 
Saatte 35 kilometre 
hızla yüzebiliyorlar. 

Bazı penguen 
türlerinde, erkek 
penguenler 
kuluçkaya yatıyor. 

hayvanlar âlemi
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SMOKINLI PAYTAK AYAKLAR
Dişi ise haftalar süren 
avlara çıkıyor. Yavruları 
büyüyüp avlanmaya 
başlayana kadar ona 
birlikte bakıyorlar. 

İmparator Penguenleri, 
yumurtalarını ayaklarının 
üzerinde taşıyorlar. 
Karınlarının altında kalan 
bu bölge sıcacık oluyor. 
Böylece yumurtalar sıcak 

kalıyor. Bazı penguenler 
ise çakıl taşlarından 

ve tüylerden 
yuva yapıyorlar. 
Yumurtalarını 
burada 
saklıyorlar. 

1. ADelIe Pengueni
Antarktika; Güney Shetland, 
Güney Orkney, Bouvet, Balleny 
ve Peter Adalarının olduğu 
bölgelerde yaşar. 

2. AfriKA Pengueni 
Nambiya ve Güney Afrika’da 
yaşar. 

3. chInStrAP Pengueni
Güney Sandwich Adaları, 
Antarktika Yarımadası, Güney 
Orkney, Güney Shetland, 
Güney Georgia, Bouvet, 
Balleny ve Peter Adalarında 
yaşar. 

4. erect-creSteD 
Pengueni
Yeni Zelanda’da Antipodes, 
Bounty, Auckland ve Campbell 
Adalarında yaşar. 

5. fIOrDlAnD Pengueni
Yeni Zelanda’da Fiorland ve 
Stewart Adalarında yaşar. 

6. gAlAPAgOS Pengueni
Galapagos Adalarında yaşar. 

7. gentOO Pengueni
Yeni Zelanda’daki Subantarctic 
Adaları ve Antarktika’nın 
Antarktika Yarımadası 
bölgesinde yaşar. 

8. humBOlDt Pengueni
Kuzey Şili’de ve Peru’da yaşar.

9. imPArAtOr Pengueni
Dünyanın en güneyinde 
yaşarlar. Vatanı, Güney 
Okyanusu ve Antarktika 

buzullarıdır. 

10. KrAl Pengueni
Marion, Prince Edward, 
Crozet, Kerguelen, Heard, 
Macquarie, Güney Georgia 
ve Falkland Adalarında 
yaşar.

11. KüçüK (mAvi) Penguen
Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da yaşar. 

12. mAcArOnI Pengueni
Güney Atlantik’te bulunan 
Güney Georgia, Güney 
Sandwich, Falkland Adaları; 
Şili, Arjantin ve Antarktika 
Yarımadası bölgelerinde 
yaşar. 

13. mAgellAnIc Pengueni
Şili, Arjantin ve Falkland 
Adalarında yaşar. 

14. rOcKhOPPer 
Pengueni
Güney’de Falkland Adaları, 
Arjantin ve Şili; Doğu’da 
Marion, Prince Edward, 
Crozet, Kerguelen, Heard; 
Kuzey’de ise Tristan de 
Cunha, Gough, St Paul ve 
Amsterdam Adalarında yaşar. 

15. rOyAl Pengueni
Avustralya ve Antarktika’da 
yaşar.

16. SArI gözlü Penguen
Yeni Zelanda’da yaşar.

17. SnAreS Pengueni
Snares Adalarında yaşar.



Sevgili DeryA,
Göz sağlığı herkes için çok önemlidir. Bu nedenle 
koruyucu önlemler almamız gerekir. Gözlerimizle 
ilgili bir sorun yaşadığımızda, hemen bir göz 
doktoruna gitmeliyiz. 
Göz sağlığımız için öncelikle dengeli ve 
sağlıklı beslenmeliyiz. Göze iyi gelen havuç, 
kabak, ıspanak, ceviz ve üzüm gibi besinleri 
yemeliyiz.
Yatma saatlerine dikkat etmeliyiz. Çünkü düzensiz uyku 
göz sağlığımızı bozar. Akşam en geç 
22.00’de yatmalıyız ki gözlerimizin dinlenmek için 
yeterli zamanı olsun. 
Ayrıca televizyon ve bilgisayar kullanımına 
dikkat etmeliyiz. Bu ekranlara günde 
45 dakikadan fazla bakmamalıyız. Çünkü 
ekrana yakından ve çok uzun süre bakmak 
gözlerimiz için çok zararlıdır. 20 dakika 
kullandıktan sonra 5 dakika ara verip 
gözlerimizi dinlendirmeliyiz. 
Bu söylediklerimin yanında mutlaka göz 
doktoruna gidip muayene olmalısın. Sonuçları  
merak ediyorum. Bana yazar mısın?
Görüşmek üzere...

Doktor Demir

Sevgili DOKtOr Demir,
Ben Isparta’da yaşıyorum. Size hep 
sorular geliyor. Ben de size mektupla 
soru sormak istedim. Ben üçüncü 
sınıfa gidiyorum. Sınıfta birinci sırada 
oturuyordum. Öğretmenimiz yerlerimizi 
değiştirince dördüncü sırada oturmaya 
başladım. İşte o günden sonra fark 
ettiğim bir şey oldu. Yeni yerimden 
tahtada yazılanları rahat bir şekilde 
göremiyordum. Okuyabilmek için ayağa 
kalkıp, yaklaşıp bakmam gerekiyordu. 
Bu durum öğretmenimin de dikkatini 
çekti. Bir göz doktoruna gitmemi 
söyledi. 
Ben büyüyünce ressam olmak 
istiyorum. Güzel resimler yapabilmem 
için gözlerimin sağlıklı olması lazım. 
Gözlerimi nasıl koruyabilirim? Sizce 
ne yapmalıyım? Cevabınızı heyecanla 
bekliyorum.

Derya

“tahtada yazıLaNLaRı 
gÖREmİyoRum!”

Dr.Demir
ve Çinko

ÇİZEN: MERT TUGEN

buNLaRa dİKKat Et: 
gÖz SağLığımız İçİN havuç, KabaK, ıSPaNaK, CEvİz vE 

üzüm gİbİ bESİNLERİ yEmELİyİz.

aKşam EN gEç 22.00’dE yatmaLıyız.

tELEvİzyoN vE bİLgİSayaR EKRaNLaRıNa güNdE  
45 daKİKadaN fazLa baKmamaLıyız.
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YAZAN: ZEYNEP ALPASLAN / ÇİZEN: CİHAN DAĞ

meraklı
masallar

Bir zamanlar, çok güzel bir dut ağacında yaşayan bir dut perisi ve bir tırtıl varmış.

Dut perisi ile tırtıl bütün gün birlikte oyun oynar, dut yer ve uyurlarmış. Gece olduğunda ve ay 

çıktığında, dut perisi tırtıla mutlu dut ağacının şarkısını söylermiş. Tırtıl bu şarkıyı çok 

severmiş. Müziğin onu sıcacık bir meltem gibi sardığını hissedermiş. Günlerden 

bir gün, bir kırlangıç dut ağacına yuva yapmış. Kırlangıç yavrularını 

beslemek için tırtılları teker teker avlamaya başlamış. Bunun 

üzerine dut ağacında yaşayan tırtıllar uzaklara taşınma 

kararı almışlar. Arkadaşının uzaklara gideceğini 

öğrenen dut perisi çok üzülmüş. Tırtıl ve dut perisi 

vedalaşırken tırtıl ona sıkı sıkı sarılmış. Ona 

mektup yazacağına söz vermiş. Dut perisi dut 

ağacındaki evinde tek başına kalmış. Mutlu 

dut ağacının şarkısını söylemez olmuş.

Dut perisi her gün tırtılın mektubunun 

yolunu gözlemiş ama beklediği 

mektup hiç gelmemiş.

Sonunda, dut perisi beklemekten 

yorulmuş. Arkadaşının onu 

unuttuğuna karar vermiş.

Küçük peri bir kır çiçeğinin içine 

gizlenmiş ve ağlamış... Sabah 

olduğunda, gözyaşları çiçeğin 

yapraklarında çiy taneleri 

gibi parıldamış. 

Derken, uzaklardan gözalıcı güzellikte, rengârenk bir 

kelebeğin geldiğini görmüş. Kelebek bir dut yaprağının 

üzerine konmuş. Dut perisine gülümsemiş...

Ama dut perisi o kadar üzgünmüş ki ona karşılık 

vermemiş. Bunun üzerine güzel kelebek bir ezgi 

mırıldanmaya başlamış.

Dut perisi kulak kesilmiş: Kelebek ona mutlu dut 

ağacının şarkısını söylüyormuş!

İşte o zaman, dut perisi bu kelebeğin biricik arkadaşı 

tırtıl olduğunu anlamış.

Dut perisi ve tırtıl sevinç içinde birbirlerine sarılmışlar.

Meğer tırtıl, bunca zamandır bir kozanın içinde 

uykudaymış! Bu yüzden dut perisine mektup yazamamış!

Tırtıl kozanın içinden bir kelebek olarak çıkmış. Sonra da 

arkadaşını görmeye gelmiş!

Bunu duyan dut perisi sevincinden kanatlarını çırpmış.

Ardından dut perisi ile güzel kelebek birlikte uzaklara 

uçmuşlar. Bir daha hiç ayrılmamak üzere...

Dut Perisi ile Tırtıl
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• Senin uzaklara taşınan bir arkadaşın oldu mu?

• Sen hiç özlediğin birine mektup yazdın mı? 

• Arkadaşlarına küstüğün zamanlar olur mu? 
Küstüğünde barışmak için ne yaparsın?

bİR mESLEK SahİbİNİN 
SadECE ELLERİNİ gÖRSEN oNuN NE İş yaPtığıNı 

bİLEbİLİR mİSİN?

bu eller kimin?

İNCE doKuNuşLaR, 
güzEL güLüşLER

* Bizim meSleğimizDe ellerimizi uStAlIKlA KullAnmAK çOK önemliDir. 
çünKü KüçüK Bir AlAnDA, hASSAS DOKunuşlArlA çAlIşIrIz. tecrüBemiz 

ArttIKçA ellerimiz DAhA DA hASSASlAşIr ve PrAtiKleşir.

çalıştığımız ortamı, ellerimizi ve 
tedavide kullandığımız aletleri çok 
temiz tutarız. hijyen kurallarına çok 
dikkat ederiz. çünkü mesleğimizde 
hijyen önemli önceliklerimizdendir. 

Bu mesleği 
yapabilmek için 5 
sene üniversitede 

okuruz. Sonra 
bilgimizi artırmak 
için daha tecrübeli 
meslektaşlarımızla 
birlikte çalışırız. 

insan 
vücudundaki 
sayısı 28 ile 
32 arasında 
değişebilen 
yapıların 

tedavisi için 
çalışırız.

merak ediyorum...
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AntArKtiKA: Güney 
Yarımküre’nin en güneyinde yer 
alan kıtanın adıdır. Dünyanın en 
soğuk bölgesidir.

AntiOKSiDAn: Hasara 
uğramış hücrelerimizi koruyan 
maddelerdir.

Avlu: Cami, saray, ev gibi 
yapıların orta kısmında bulunan 
tercihe göre yapı üstü açık veya 
kapalı, etrafı duvarla çevrili 
alana verilen isimdir.

çiy: Havada buğu 
durumundayken akşamın ve 
gecenin serinliğiyle yerde veya 
bitkilerde toplanan küçük su 
damlaları. Diğer adı ile şebnem, 
jale.

eletrOmAnyetiK AlAn: Bazı 
eletrikli aletlerin çalışmasıyla 
havada oluşan bir alan. Gözle 
görülemez ve insan sağlığına 
zararlıdır. Elektromanyetik alan 
oluşturan doğal olmayan bazı 
kaynaklar: Elektrik akımı taşıyan 
yeraltı ve yerüstü elektrik hatları, 
TV ve bilgisayarlar, elektrikli ev 
aletleri, mikro dalga fırınlar, 
radyo ve TV vericileri, telsiz 
haberleşme sistemleri, baz 
istasyonları.

hiJyen: Sağlığa zarar verecek 
ortamlardan korunmak için 
yapılacak uygulamalar ve 
alınan temizlik önlemlerinin 
tümü.

hüner: Bir işte gösterilen 
beceriklilik, ustalık.

iliK: Kemiklerin iç boşluklarını 
dolduran ve kan hücrelerinin 
yapımını sağlayan doku.

iltihAP: Kanın, mikroplara karşı 
koymak üzere, vücudun hasta 
olan yerine akın etmesiyle orada 
şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağırıyla 
kendini gösteren irin toplanması.

imPArAtOr: Bir imparatorluğu 
yöneten kişi, hükümdar.

KAnSer: Vücuttaki bazı 
hücrelerin çok fazla üremesi ve 
büyümesiyle ortaya çıkan bir 
hastalık.

KOzA: İpek böceği, tırtıl gibi 
hayvanların etrafına ördüğü ve 
içine kapandığı korunak. 

KuluçKA: Yumurtadan yavru 
çıkması için belli bir ısıda 
geçmesi gereken süre.

mAruz KAlmAK: Bir olay veya 
bir durumla karşı karşıya olmak.

meltem: Yazın karadan denize 
doğru esen mevsim rüzgârı.

meSleKtAş: Aynı meslekten 
olanların her birine verilen 
isimdir.

miKrODAlgA ev Aletleri: 
Çalışırken gözle göremediğimiz 
elektromanyetik dalgalar üreten 
aletler.

mitOlOJiK: Çok eski zamanlara 
ait efsanelerin tümüne mitoloji 
denir. Mitolojiler insanüstü veya 
doğaüstü hikâyelerden oluşur. 
Mitolojiye ait olan şeylere de 

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

mitolojik denir. 

OmurgA: Sırt boyunca 
uzanarak vücuda destek 
sağlayan, kemikten, kıkırdaktan 
veya her ikisinden oluşan, 
içinde omiriliği barındıran kemik 
yapı.

OmuriliK: Omurga içinde 
bulunan kanal boyunca 
uzanan, boz madde ve ak 
maddeden oluşan sinir dokusu.

Peri: Doğaüstü güçleri 
olduğuna inanılan, hayal ürünü 
varlık.

PrAtiK: Yapılması, uygulanması 
kolay olan şey.

reStOrASyOn: Eskimiş, 
yıpranmış veya yapısı bozulmuş 
mimari eserleri, aslına uygun 
olarak tamir etme.

SArnIç: Yağmur sularının 
biriktirildiği üstü kapalı yapı.

SeDye: Hasta ve yaralı 
taşımaya yarayan katlanabilir 
hasta yatağı.

SinDirim: Alınan besinler 
vücudumuzda özel sıvılar 
yardımıyla parçalanır. Bazı 
işlemler sonrasında kana karışır. 
Vücuda faydalı hâle getirilir. 
Bu işlemlerin tamamına verilen 
isimdir. 

SmOKin: Özel günlerde 
erkeklerin giydiği önü açık, 
ceketi genellikle ipek yakalı 
takım giysi.

Dergini OKurKen SAyfAlArDA görDüğün AltI çizili 
Kelimelerin AnlAmlArInI BurADA BulABilirSin.

Başta çürüyen dişler olmak üzere ağız sağlığı bozulan hastalarımızın tedavileri için 
çalışırım. yeniden sağlıklı dişlere ve diş etlerine sahip olmaları için yardımcı olurum. 
unutmayalım ki sindirim ağızda başlar. tüm vücudumuzun sağlığı için sağlıklı dişler 

çok önemlidir. Dişlerimizin bakımına özen göstermeliyiz.

evet, işimin ne olduğunu artık açıklayabilirim. 

“Ben Bir Diş heKimiyim. ” 

Dişlerimizi, günde en az 2 kere 2’şer dakika fırçalamalıyız.
en az altı ayda bir düzenli kontrol için 

diş hekimimize gitmeliyiz. 
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işte
POStA

ADreSimiz

cevap
anahtarı

lABirent SözcüK AvI
Sayfa 36-37 Sayfa 30

KOmiKli teSt
Sayfa 35

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

DiKKAtSayfa 28-29 resimdeki 7 olağanüstü durum:

facebook/Saglikcocuk
twitter @saglikcocuk

Sağlık Sokağı çocukları’nı, 
masalları, oyunları, 

bulmacaları, 
çetin ve ceviz’in 

dedektiflik maceralarını 
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

SAyfA 63’teKi fOrmu 
KeS, DOlDur ve ArKASInDAKi 
ADreSe POStAylA gönDer.

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr
internet SiteSine gir; gereKirSe 

Bir BüyüğünDen yArDIm iSte; ADInI, 
SOyADInI, ADreSini yAz! 

1 2

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

f

1) Öğretmenin omzuna tünemiş 
bir kedi. 
2) En ön sırada ders dinleyen bir 
kirpi. 
3) Tahtaya bir şeyler yazan bir 
maymun. 
4) Camdan sınıfı gözetlemeye 
çalışan bir zürafa.
5) Sıraların birinde yemek yapan 
anne.
6) Sınıfta bisikletle dolaşan bir 
çocuk.
7) Kitaplığın üzerinde balık tutan 
kadın. 

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

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

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

eKlem
göğüS KAfeSi

iliK 
KABurgA
KAfAtASI

KAvAl
KüreK
Omur

OmurgA
uyluK



ABOne Ol, 
ADreSine ücretSiz 

gönDerelim.

SAğlIK DOlu 
Bilgileri, mAcerAlI 

öyKüleri OKumAK iSterSen 
Sen De KAtIl Bize.

Bilgi, Oyun ve 
eğlence BurADA!


