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19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı’nda
Sağlık İçin Hareket Et!

Bu derginin
sahibi

Bakan
Amca’dan
“EVDE PİŞEN
YEMEK GİBİSİ YOK.

HEM LEZZETLİ,
HEM DE FAYDALI.”

Sevgili Çocuklar Merhaba,
Hızla büyüyor ve gelişiyorsunuz. Her yaşta olduğu gibi bu yaşlarda da
sağlıklı kemik gelişimi için bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Her gün süt
içmeli veya yoğurt yemelisiniz. Böylece kemikleriniz çok daha güçlü
ve sağlam olacaktır. Okul çantanızın çok ağır olmamasına, ağır yükler
kaldırmamaya ve sıranızda dik oturmaya dikkat etmelisiniz. Bununla
birlikte gün içinde bol bol hareket etmeniz de önemli.
Tüm bunlara dikkat etmek kemiklerinizin sağlıklı gelişimi
için size yardımcı olacaktır.
Sağlıkla büyüyeceğiniz günler dileğiyle keyifli okumalar…

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan
ne haber
Ne renk tişört giydin?
Çok akıllısın molekül!
Yapılan yeni araştırmalarla özel bir
molekül keşfedilmiş. Vücuda gönderildiği
anda hastalığın nerede olduğunu ve ne
hastalığı olduğunu bulabiliyor!

Şimdilik çok az yerde
kullanılıyor bu yöntem. Ama
belki de bu akıllı moleküller
ileride bize her şeyi söyleyebilir.

Bazı evcil olmayan hayvanların senin
kıyafetine dikkat ettiğini biliyor muydun?
Örneğin, kendi renkleri arasında mavi ve
beyaz olan kuşlar. Eğer onların karşısına
o renk tişörtlerle çıkarsan sana yaklaşmayı
isteyebilir veya senin onlara yaklaşmana
izin verebilirlermiş.
Hatta en son kertenkeleler
üzerinde bir araştırma yapılmış.
Kertenkeleyi yakalamaya çalışan
uzmanlar, bunu en çok lacivert
tişört giydiklerinDe başarmış!

İstanbul’un altında ne var?
Bir süredir İstanbul’un Beşiktaş semtinde
metro inşaatı yapılıyor. Geçenlerde
inşaat yapımı durduruldu. Çünkü inşaatın
altından tam 6 bin yıl öncesinden kalmış
kalıntılar çıktı! İstanbul Boğazı’nda bundan
tam 6 bin yıl önce nasıl bir hayat vardı?

İşte bunu öğrenmek için
biraz beklememiz gerekecek.
şimdilik Arkeologlar,
yapıların yuvarlak
olduğunu söylemiş.
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AŞI BANDI GELİYOR
Bazı insanlar iğne olmaktan korkuyorlar.
Bu nedenle bilim insanları “aşı bandı”
yöntemini geliştirdiler. Bandın yapışkan
yüzeyinde derinin içine giren ufak tüylü
iğneler var. Bunlar o kadar minik ki deriye
temas ettiklerinde hiç hissedilmiyor.
Aşı bandının grip ve diğer
hastalıkların aşılarının
uygulanmasında büyük kolaylık
sağlayacağı düşünülüyor.
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havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

En büyüğü, en küçüğü,
en incesi, en kalını!

Nefes alışverişimizle hareket
eden kaburga kemikleri,
1 yılda kaç kere genişleyip
küçülür biliyor musun?
10 milyon kere,
belki de daha fazla!

Vücudumuzun iskeletini oluşturan kemikler
hakkında neler biliyorsun?
Vücudumuzun en küçük kemiği kulakta
bulunuyor. Adı üzengi. Büyüklüğü ise
neredeyse bir pirinç tanesi kadar!

Vücudumuzun en kemikli bölgesi el ve ayaklardır.
Elde 27, ayakta ise tam 26 kemik bulunur.

Kafatasımız tek parça gibi görünse
de aslında öyle değil! Tam 22 ayrı
kemikten oluşuyor.

En uzun kemiğin hangisi olabilir?
Kendine şöyle bir bak. Futbol oynarken
üstünde top sektirilir. Tahminin var mı?
Biz söyleyelim, adı femur veya uyluk
kemiği. Diz kapağından kalçana
kadar olan kemik. Uzunluğu boyumuzun
yaklaşık dörtte biri kadardır!

6

Bütün kemikler
birbiriyle
bağlantılıdır.

Peki, kemik gibi görünen
dişlerimiz gerçekten
kemik midir?
Hemen cevap verelim: Hayır.
Diş, birkaç katmandan oluşur.
En dışındaki katman “mine”
adında bir maddeyle kaplıdır.
Mine çok sağlamdır. Kemik
gibi beyazdır diyebiliriz ama
aslında kemiklerden daha
beyazdır. Bu yüzden kemik
sanabilirsiniz.
7

Gözlem

BİTKİ NEFESİ

“İnsanlar nasıl solunum yapar?” diye
sorsam eminim kolaylıkla cevap verirsin.
Evet, bildiğin gibi ağzımız ve burnumuz
yardımıyla nefes alıp veririz. Bitkiler bunlara
sahip değiller. Peki onlar nasıl
solunum yapar?
Bunu hiç düşündün mü?

İşte deneyimiz:
Öncelikle sana ne lazım?

Geniş cam kâse
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küçük
bir taş

4

1
İlk önce ılık suyu geniş
bir kaba dikkatlice
dolduralım.

2
Yaprağımızı
su dolu
kabımıza
bırakalım.

Yaprağın
üzerine onu
suyun içinde
tutacak
bir ağırlık
koyalım.
(Örneğin
küçük bir taş)

“Hayır” dediğini duyar gibiyim. O zaman gel
seninle küçük bir deney yapalım. Nasıl soluk
alıp veriyorlarmış, gözlemleyelim.

Biraz büyükçe
bir yaprak

Malzemeler hazır, şimdi sırada ne var?

Bitkiler, solunum için
yapraklarını kullanırlar.
Yapraklarının
yüzeyinde çok küçük
delikler bulunur. Açılıp
kapanabilen bu delikler
sayesinde nefes alıp
verebilirler.

Peki bitkileri
hiç soluk
alıp verirken
gördün mü?

Ilık su
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Sen de bu basit
gözlemi evde
yapabilirsin. Yaptığın
gözlemleri bize
ulaştırmayı da unutma!

Sonra kâseyi güneşli bir
yere yerleştirelim.

Şimdi birkaç saat
beklememiz gerekiyor.
Bekleme süremiz
dolduğuna göre
şimdi yaprağımızı
bir kontrol edelim.
Bak, yaprağımızın
üzerinde küçük
baloncuklar
oluşmuş.
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İşte bu baloncuklar bitkinin nefes
alıp vermesi sonucunda oluştu.
Tıpkı suyun altında yüzerken ağzımızdan çıkan
havanın kabarcıkları gibi. Bitkiler de nefes alıp
verirken yapraklarından oksijen bırakır. Onlar da
bu gördüğün kabarcıkları oluşturur.
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
BİZE
GÖNDER!
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bir dünya
0yun
Çizen: ECE ZEBER

HİÇ ESKİMEYEN OYUN: İSİM-ŞEHİR

Annenin ve babanın, çocukken hangi oyunları
oynadığını merak ediyor musun?
İşte bugün sana, onların da zevkle oynadığı bir
oyundan bahsetmek istiyorum.

İSİM-ŞEHİR OYUNU

Genel kültürünü artırmak istiyorsan bu oyun çok hoşuna
gidecektir. Oyun boyunca hem eğlenecek hem de birçok yeni
kelime öğreneceksin.

Puanlama nasıl yapılır?
* Kalemler bırakıldıktan sonra
yazılanlar karşılaştırılır.
* Boş bırakılan, yanlış veya
geçersiz kelime yazılan bölümlere
sıfır puan
* İki veya daha fazla oyuncunun
aynı kelimeyi yazdığı bölümlere
5’er puan
* Diğer oyunculardan farklı
yazılmış kelime bölümlerine de
10 puan yazılır.

Peki, bu oyun nasıl oynanır?

1 Oyun için en az

iki kişi olmalısınız. Arkadaş sayınız fazla
olursa daha da eğlenceli olabilir.

2 Oyuncu sayısı kadar kâğıt ve kalem
hazırlayın.

3 Sonra kâğıdınızı yatay olacak şekilde

çevirin. En üst kısma ‘isim’, ‘şehir’, ‘eşya’, ‘bitki’,
‘hayvan’, ‘sanatçı’, ‘ülke’ başlıklarını yan yana,
aralarında boşluk bırakarak yazın. Kâğıdın en
sağ kısmına da puanlar için ‘toplam’ yazın.
Başlıkların arasına yukarıdan aşağıya
çizgiler çizin.
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5 Şimdi içinizden biri A’dan Z’ye kadar
harfleri içinden saymaya başlasın.
Biriniz ‘dur!’ desin.

6 Seçilen harfle birlikte oyun başlar ve

herkes bu harfle başlayan isim, şehir, eşya,
bitki, hayvan, sanatçı, ülke isimlerini hızla yazar.
Mesela ‘B’ harfini seçtiniz. İsim için ‘Berna’,
şehir için ‘Bursa’, eşya için ‘bardak’, bitki için
‘bezelye’, hayvan için ‘balık’, sanatçı için ‘Barış
Manço’, ülke için ‘Belçika’ yazabilirsiniz.

7
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İlk bitiren “Bitti!” desin ve herkes
kalemleri bıraksın.

Şimdi her
bölümden aldığınız puanı toplayın
ve son bölüme yazın.
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9 Oyuna yeni bir harfle devam edin.
10 Oyun sonunda puanlarınızı toplayarak
kazananı tespit edin.
İyi eğlenceler!
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Yogurtlu ayva güzeli
seni yerim

AYVA

Bir ayvada neredeyse
40 gram C vitamini var. Epeyce çok!

3 ceviz
3 kuru
kayısı

1 ayva

Sadece bu değil; A vitamini, demir ve fosfat da var!

Vücudu zararlı
toksinlere
karŞı korur.

Sindirim sisteminin
düzenli çalıŞmasını
saĞlar.

Suyu, cilde iyi gelir.
Kansere karŞı en
etkili besinlerden
biridir.

NASIL YAPILIR?

Her zamanki gibi hazırlığa başlamadan önce:
* Ellerini su ve sabunla iyice yıka.
* Ayvayı, havucu, limonu ve kayısıları bol suyla güzelce yıka.
* Limonun suyunu sık.
* Sonra da bir büyüğünden yardım isteyerek havuç ve ayvayı
soyup ince ince rendele.
* Rendelediğin havuç ve ayvanın üzerine limon suyu sık ve
karıştır ki kararmasınlar.
1 su
*Kuru kayısıları minik parçalar hâlinde karışıma ekle.
bardağı
1 havuç
*En son üzerine süzme yoğurdu dök ve karıştır.
süzme
yoğurt
*Cevizleri de elinle parçalayıp
üstüne koy!

1 limon
suyu

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
18
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11 Mayıs 2018 Cuma
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Canım Günlük,
Ben her gün büyüyorum biliyor musun? Büyümek farklı düşünebilmek demek

7 Mayıs 2018 Pazartesi

bence. Bugün arkadaşıma bu durumu anlattım. Gidip beraber öğretmenimizle

Sevgili Günlük,

konuştuk. Sonra anladım ki bilgiyi paylaşmak iyiliktir ama sınav anında değil.

Bugün kafamı çok karıştıran bir şey oldu. Sınavdayken arkamdan bir ses geldi.

Çünkü öğretmenimiz sınavları eksik olduğumuz konuları belirlemek için yapıyormuş.

“Şişştt! 3. sorunun cevabını söyler misin?” dedi bir arkadaşım. Ben de söylemedim
ama kâğıdımı gösterdim. Arkadaşım da cevabı yazdı. Sınav çıkışında arkadaşım
çok mutluydu. “Sağ ol, sayende çok güzel not alacağım!” dedi. O sevinince ben de
sevindim. Ama eve geldim geleli içim rahat değil. Aslında iyilik yapınca normalde
içim rahat olur. Fakat bu kez öyle olmadı. Birinin yüksek not almasına yardım
etmek bence iyiliktir. Bilgiyi paylaşmak da iyiliktir. Ama neden iyi hissetmiyorum?

Biri diğerine cevabı söyleyince onun öğrenme hakkını elinden alıyormuş. Ben
demiştim sana “Bu iyilikte bir yanlışlık var.” diye. Arkadaşımla konuşmam çok iyi
oldu. Hatta arkadaşım bana “Notum yüksek ama yine de çok mutlu olmadım.
9 Mayıs 2018 Çarşamba

Bence gidip dürüstçe konuşalım.”

Günlük!

dedi. Gizli gizli söylesem

Büyük bir problemimiz var. Öğretmenimiz bugün beni yanına çağırdı. Sınavla ilgili

ispiyonlamış gibi hissederdim.

soru sorup durdu. “Arkandaki arkadaşınla cevapların ve notun aynı. Bana sınavınla

Konuştuktan sonra şunu fark

ilgili söylemek istediğin bir şey var mı?” diye sordu. Ben de bir şey söyleyemedim.

ettim: Dürüstlük her zaman

Söylesem arkadaşıma kötülük yapmış olurdum. Ama bu durumda da öğretmenimiz

kazanıyor. Gerçekten bugün

benim kopya çektiğimi düşünecek. Keşke arkadaşım kendisi itiraf etse. Bak yine

kendimi takdir ettim.

içim hiç rahat değil. Yok yok, sevgili günlük ben iyilik yapmadım galiba. Bu durumu

Çok mutluyum.

yarın halletmem lazım.
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Bize ne lazım?

muhteşem
dönüşüm

* Küçük karton bir kutu.
* Renkli, desenli kaplama kâğıdı.
* Renkli kalemler.
* Boş tuvalet kâğıdı ruloları.
* Yapıştırıcı ve makas.
* Renkli çıkartmalar.

ÇİZEN: MERT TUGEN

KALEMLİK
YAPIYORUZ!
Ben resim yapmaya beş yaşında başladım. Renkli kalemlerle birbirinden
güzel resimler yapmayı çok seviyorum. Bu arada kalemlerimin sayısı çok
arttı. Resim yapmayı sevdiğimi bilen herkes bana hediye almakta hiç
zorlanmıyor. Evet senin de anladığın gibi bana çeşit çeşit boya kelemleri
alıyorlar. Kalemlerimi hep bir arada görmek istiyorum. Bazen kayboluyor.
Ben de onlar için güzel bir kutu yapmaya karar verdim. Hem de el emeği!

Kalemliği nasıl yapacağız?

1

Önce kutuyu renkli kaplama
kâğıdı ile kaplayalım.
Dilersen renkli çıkartmalarla
süsleyebilirsin.

2
Bunun için
evdeki atık malzemeleri kullandım.
Boş atık kutular ve işi biten tuvalet
kâğıdı rulolarını dönüştürmeye
çalıştım. İstersen sen de yapabilirsin.
Sana nasıl yapılacağını
anlatayım.

3

İçine tuvalet kâğıdı
rulolarını yerleştirelim.

Kalemlerin için bir sürü yer
oldu, değil mi? Şimdi içine
kalemlerini yerleştirebilirsin.

Artık hiçbiri birbirine karışmayacak.
Hem de kaybolmayacak. Artık onlarla birbirinden
güzel resimler yapıp boyayabilirsin.
Bu arada ben resim yapmaya başladım bile.
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ben de
çizerim

Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...

Önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele. Şimdi çizmeye
hazır mısın? Başla o hâlde. Unutma, aynısı olması
gerekmiyor. O, senin kuzun ve yunusun olacak. Ona
istediğin şekli verebilir ve istediğin renkleri kullanabilirsin.

YAVRU BİR YUNUS NASIL ÇİZİLİR?

kıvırcık bir kuzu NASIL ÇİZİLİR?

İKİ BASİT HAREKETLE GÖVDESİNİ
OLUŞTURUYORUZ. BİR ELİPS VE YAN
YATMIŞ BİR DONDURMA KÜLAHI.

BİR YUVARLAK HAREKETLE KAFASINI
VE DAHA BÜYÜK bir yuvarlakla
GÖVDESİNİ ÇİZİYORUZ.

İKİ YUVARLAK HAREKETLE GÖZLERİ
VE BİR ÇİÇEK ÇİZER GİBİ KABARIK
YÜNLERİ...

KAFASINA DA BİRAZ KIVIRCIK SAÇ. BİR
TOP KUYRUK VE SEKİZ DÜZ ÇİZGİ İLE
BACAKLAR DA TAMAM.

ÇOK BENZER HAREKETLERLE AĞZI VE
SIRTINDAKİ yüzgeci de BİTTİ.

SIRA GÖZBEBEKLERİ, KULAKLARI
VE TIRNAKLARINDA...
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NEREDEYSE BİTTİ. SON ADIM
İSE ŞÖYLE; AĞZI, BURNU VE
KIVIRCIK YÜN DETAYLARI.
ARTIK KUZUN BOYAMAK İÇİN
HAZIR.

GÖZ YUVARLAĞI, GÖZBEBEĞİ VE
KUYRUĞU DA HAZIR. GÖZBEBEĞİNDE
BİR PIRILTI VAR FARKETTİN Mİ?

HAZIR!
N
UZU
K
K
İŞTE KIVIRCI
İN GİBİ
Ğ
İ
D
E
T
S
İ
U
N
O
SİN.
BOYAYABİLİR

ŞİMDİ DE KARNINDAKİ YÜZGECİ.

SON OLARAK KUYRUĞUNDAN ÇENESİNİN ALTINA
KADAR BİR YAY ÇİZİYORUZ.

NUSUN
İŞTE YAVRU YU N GİBİ
STEDİĞİ
HAZIR! ONU İ
SİN.
BOYAYABİLİR
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ORİGAMİ
KâĞIT KATLAMA SANATI

KÂĞıTTAN
FİL YAPAlıM!

5

En büyük canlılardan biri olan filler aynı zamanda en zeki hayvanların da başında
gelir. Kocaman hortumları sayesinde koku alma yetenekleri rakipsizdir. Bir at kadar
hızlı koşan ve insanlarla en kolay iletişim kuran hayvanlardandır.
Şimdi sevimli bir fil yapmaya ne dersiniz?

1

Kare şeklindeki
elişi kâğıdımızı
kesik çizgilerden
okların yönünde
katlayıp açalım.

6

Üst köşeyi,
kâğıdın ucu
kat yerine
gelecek şekilde
ok yönünde
katlayalım.

2

7

9

3
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Kesik
çizgilerden
katlayarak 4
numaralı şekli
oluşturalım.

4

Kesik
çizgilerden
okların
yönünde
katlayalım.

Kâğıdın sivri
ucunu ok
yönünde
katlayalım.

Gözlerini
çizerek filimizi
oluşturalım.

Kâğıdın üst
köşelerini kesik
çizgilerden
katlayalım.

Aynı parçayı kesik
çizgiden tekrar
katlayalım ve 7
numaralı şekli
oluşturalım.

8

Kâğıdın
arkasını
çevirelim ve...

BİR YAVRU FİL KAFASINA BENZİYOR,
ÖYLE DEĞİL Mİ?
DİLERSEN FARKLI RENKLERDE BİRDEN
FAZLA FİL YAPARAK, BİR İPİN ÜZERİNE
YERLEŞTİRİP İSTEDİĞİN BİR YERE
ASABİLİRSİN.
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hafıza
oyunu 1

hafıza
oyunu 2

Aşağıdaki resme çok iyi bak. Bir dakika boyunca resmi inceledikten
sonra aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalış.

Aşağıdaki resme çok iyi bak. Bir dakika boyunca resmi incele.
Sonra resmi kapat ve hatırladığın nesnelerin listesini yap.
bakalım kaç tanesini hatırlayabileceksin?

1) Kaç kedi gördün?
2) Konuşan ve uyuyan kedilerin sayılarını söyleyebilir misin?
3) Kaç tür hayvan gördün?
4) Hayvanlar dışında neler gördün?

Bu oyunu bir arkadaşınla da oynayabilirsin.

ÖNCE DERGİYİ ARKADAŞINA VER.
şimdi AŞAĞIDAKİ sorulara yanıt VEREBİLİRSİN.
1) Sınıfta kaç öğrenci var?
2) Sağdaki dolabın üzerinde ne var?

harika
bir gün!

3) Soldaki dolabın kaç çekmecesi var?
4) Öğretmen ne giymiş?
5) Masanın üzerinde sallanan topun kaç hareketini görüyoruz?
6) İnsan vücudu maketinde

beynin hangi tarafı görünüyor?

benimle
oynamak
ister misin?
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ki. rı
Tabiiumakla
y
ı?
sarı bulmakla
mm
yalı
başla

merhaba!
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sözcük avı

BEYNiN GÜCÜ

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

âdeta bir bilgisayar gibi çalışan beynimiz, öğrendiğimiz her bilgiyi saklar. Görme,
koku alma, tat alma, işitme ve dokunma duyularımızın merkezidir. Yaptığımız tüm
hareketlerimizi beynimiz yönetir. Bu kadar çok işlevi olan bir organımızla ilgili
gizlediğimiz sözcükler sence neler olabilir?

Bakalım tabloya gizlenmiş
10 sözcüğü bulmayı başarabilecek misin?
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AMİGDALA
BEYİNCİK
BEYİN SAPI
HİPOTALAMUS
KORTEKS
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A

A

L

A

P

M

T	E	Ö

M	U	 S

LİMBİK SİSTEM
LOB
OMURİLİK
SİNİRLER
ŞAKAK

K

SİNDİRİM SİSTEMİ
OYUNU

SAYFAYI
ÇEK ÇIKAR
OYNAMAYA BAŞLA!

MUTLAKA YEMELİSİN
Besinlerimiz BEŞ grubA ayrılır
1. Süt ve SÜT ürünleri grubu
2. et-yumurta-kurubaklagilYAĞLI TOHUMLAR grubu
3. ekmek ve tahıllar grubu
4. SEBZE GRUBU
5. MEYVE grubu

Yeterli ve dengeli beslenmeK için
BEŞ temel besin grubundan her gün,
her öğünde yemelisin.
Oyunumuzda:
• süt ve SÜT ürünleri grubu ile
et-yumurta-kurubaklagilYAĞLI TOHUMLAR grubu
BEYAZ basamaklara yerleştiRİLDİ.
• Sebze ve meyve grubu ile ekmek ve tahıllar
grubu da YEŞİL basamaklara YERLEŞTİRİLDİ.

UZAK DUR!
AŞIRI TUZLU VEYA ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN VE GAZLI
İÇECEKLERDEN UZAK DURMALISIN. BU TÜR YİYECEK VE
İÇECEKLER SAĞLIKLI DEĞİLDİR. Oyunumuzda bu tür
yiyecekler MOR basamaklarda YER ALIYOR.

Sağlıklı
KENDİ
beslen,
MASALINI ANLAT!

sağlıkla

İ
OL
K
O
BR

YNİR
PE
CİP
S

SÜT
ŞE
KER

KİRAZ

YU
MUR
TA

İZ
CEV

ÜZÜM:
Tane tane
ye, bir tur
bekle.

HAVUÇ

Piyonlarınızı mideye koyun ve küpü ilk
kimin atacağına karar verin. Harika, şimdi
başlayabilirsiniz! Yapılacak şey basit:
* Küpü at, hangi renk geldiyse o rengin
olduğu ilk basamağa git.
* O basamakta bir mesaj varsa onu yap.
* Piyonunu BİTİŞE önce
ulaştıran kazanır!

M
ÜZÜ

DONAT

UK
TAV
A
ELM

KAYISI

UT
ARM

KREMALI YAŞ
PASTA

Çilek:
Çilekli
yoğurt
harika olur.
Bir adım
geri git.

YOĞURT

RET
GOF
I
L
LATA
ÇİKO

EM
BAD

ET
DİL
İM
İ

MANTAR

BADEM:
Beslenme çantanda
bademle elma
süper ikili olur.
Elmaya git.

AŞAĞIDAKİ açık küp şeklini
sayfadan kes çıkar. İşaretli
yerlerinden yapıştırarak
üç renkli güzel bir küp yap.

NASIL OYNANIR:

MUZ
ÇİKOLATA:
Çabuk
başa dön,
dişlerini
fırçala.

KÖ
FT
E

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Şimdi de piyonları kes.
Biri senin için, biri de
arkadaşının.

KOLA

KURU FASU
LYE

MUZ:
İkinci
meyveyi
hak ettin.
Kiraza git.

CEVİZ:
Şekli beyin
gibi, öyleyse
atla şekeri.
Bir adım
ileri git.

KİV
İ

Haydi,
arkadaşlarını
çağır! Çok
eğlenceli
bir oyun
önerimiz var.
Herkes geldi
mi? O zaman
oynamaya
başlayabiliriz.

büyü!

Kola:
Bir adım
geri git, süt
iç.

Kim
daha sağlıklı
besleniyor?

ÇİLEK

Vİ
KÜ
S
İ
B

BALIK

komikli test
SAYFAYI
ÇEK ÇIKAR
OYNAMAYA BAŞLA!
Çizen: Gökçe Yavaş Önal

SİNDİRİM SİSTEMİ
OYUNU

4) Peki, kan kalpten nasıl
pompalanır?
a) Bahçe hortumuna üflenerek
b) Aç/kapa tuşuyla açıp
kapayarak
c) Kalp kaslarının kasılıp

MUTLAKA YEMELİSİNgevşemesiyle

1) Acaba, vücudumuzda
dolaşan
Besinlerimiz
dört
sıvıya ne denir?

grubA
ayrılır
d) Üç
saniyede bir yerinde
zıplayarak
• Süt ve SÜT ürünleri grubu
a) Süt
b) Kan
• et-yumurta-kurubaklagiller grubu
c) Su
d) Çikolata
• sebze ve meyve grubu
• ekmek ve tahıllar grubu

2) Kan vücudumuzda neyin
içinde dolaşır, biliyor musun?

beslen,
lı
k
lı
ğ
a
S
büyü!
la
k
lı
ğ
sa

a)

Yeterli ve dengeli beslenme için
dört temel besin grubundan her gün,
her öğünde yemelisin.
Hortum

b) Pipet

Oyunumuzda:
• süt ve SÜT ürünleri grubu ile
Damar
5) Hazır grubu
mısın, son soru!
et-yumurta-kurubaklagiller
Kan damarları nerede
BEYAZ basamaklara yerleşti.
dolaşır?

c) Otoban
d)

a) Vücudun
her noktasında
• Sebze ve meyve grubu ile ekmek
ve tahıllar
b) Deniz olan her yerde
grubu
da YEŞİL
basamaklara.
3) Kalp nerede
yer alır
ki?
c) Gökyüzünde
a) Kafamızın
UZAK
içinde

DUR!

d) Üsküdar sahilinde

Şeker, cips, gazlı içecekler ve paketli gıdalardan
b) İki
uzak durmalısın.
Biliyorsun, bu tür yiyecekler
göğsümüzün
büyümene zarar
verir, gelecekte sağlıklı bir
arasında
yetişkin olmanı
Oyunumuzda bu tür
c) engeller.
İki ayak
parmağımızın
yiyecekler
MOR basamaklarda.
arasında

d) Sırtımızda
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LABİRENT

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Merhaba ben Hande. Acelem var! Sanırım okula
geç kaldım! Beslenme çantamı hazırlamama yardım
eder misin? Çantamda neler mi olacak? Süt, su,
sandviç, BİR DİLİM KEK, Meyve olarak elma, sağlıklı
atıştırmalıklarım ise
kuru kayısı ve badem.

İki resim arasındaki on farkı bul!
Harfleri yakala ve şifreyi çöz!

farkını bul

bu iki resme bak ve ikisi arasındaki 10 farkı bulabilmek için
dikkatle incele. Bu arada iki resmin içine 11 tane de harf
gizledik. Bu harfleri bulup iki kelimeden oluşan şifreyi çöz!

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

BAŞLANGIÇ
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bulduğun harfleri
dairelerin içine
yerleştir.
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bilim
kurdu

MİKROÇİP
Mikroçip nedir?

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?
Beyni var ama canlı değil. Bilgi saklar
kitap değil. Pirinç tanesi büyüklüğünde.
Dünyanın gözü onun üzerinde!

Küçücük elektronik kablolardan oluşan bir bilgi sistemidir.
Yani gerçekten pirinç kadar olabilir. Bilgisayar, televizyon gibi çoğu
elektrikli aletin içinde o minicik çiplerden var.
Ve onların çalışmasını sağlayan bilgilerle yüklü.
Yani bir anlamda onların beyni.
Ne işe yarar?

Çook büyük bilgisayarların minicik olmasına yarar. Ama başka
faydaları da var. Mesela evcil hayvanlara takılanları var. Merak etme
bu sırada canları hiç yanmıyor ve zarar görmüyorlar.
Bu çipler tıpkı senin kimliğindeki gibi bilgiler içerir. Gizli bir tasma gibi.
Mikroçip sayesinde kaybolan köpekler sahipleri tarafından
daha kolay bulunabilir!

??
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

Tırnak
Makasının
İcadı

YA TIRNAK MAKASI
OLMASAYDI!
İnsanın boyu belirli bir yaşa kadar uzar, sonra durur. Tırnak ve
saçlarımızda ise durum biraz farklıdır. Bu dokularımız, yapılarında
bulunan keratin nedeniyle sürekli değişime uğrar. MeselA saçlar; ömür
boyu uzar, keseriz yine uzar. Aynı şekilde tırnaklar da öyledir. Çok fazla
uzamadan kesmek gerekir. uzun tırnakların temizlenmesi zordur.
BU NEDENLE Hastalıklara sebep olur.

Çok değerli bir icat olan tırnak makası ise
Çinliler tarafından icat edilmiş.
O zamanki tırnak makaslarının normal makastan pek farkı yokmuş.
Sadece daha küçükmüş.
Tırnağı düz kesmek zor iş. Yuvarlak kesebilen makası, yani tırnak makasını
Valentine Forgerty bulmuş. Sonra değişikliğe uğrayarak
şimdiki şeklini almış.

Ne çok makas varmış!
Şimdi size birçok makas çeşidi sayacağım.
Kâğıt makası, tırnak makası, terzi makası, bahçe makası, bahçıvan makası,
ağaç dalları için makas, oya makası, mum makası, dikiş makası, bıyık
makası, teneke makası, biçki makası, demir kesme makası. Bir de kumaşı
tırtıllı şekilde kesmek için ağzı oyuk oyuk olan sürfile makası.

Tırnaklarımızı keserken çok derin ve kısa kesmemeliyiz.
Hem canımız acır hem de sağlık açısından sakıncalıdır.
İnsanlar çok eski zamanlarda, tırnak ve saçlarını kesmek için çeşitli aletler icat
etmişler. Tırnak makasından çok daha önce normal makası bulmuşlar.
Makas icat edilmeseydi
Düşünsene, makas icat edilmeseydi ne korkunç olurdu, değil mi? Yerlere kadar
uzayan saçlarımızı bir yere sığdıramazdık. Alıp başını giden tırnaklarımız
yüzünden hiçbir işimizi doğru düzgün yapamazdık. Tırnakları temizlemek zor
olacağı için sürekli hasta olurduk.
Bildiğimiz makas, çok eski zamanlardan beri kullanılmaktaymış. Mesela, elektrik
olmadığı zamanlarda mum fitillerini kesmek için kullanılmış. Osmanlılarda
ise makas ustaları, makasın üzerine işlemeler yapmış. Sanat eseri gibi makaslar
üretmişler. Makaslar ne kadar hafif olursa o kadar değerli olurmuş.
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

Tarihe yolculuk:

Günümüzden binlerce yıl önce yaşayan insanların nasıl
yaşadıklarını görmek beni çok şaşırtıyor! Bu seferki
durağımız, Şanlıurfa’da yer alan Göbeklitepe. Uzun bir
yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısın?

Göbeklitepe

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?
Toprak zemine uygun
yürüyüş ayakkabıları
Fotoğraf makinem
Dürbün ve bu sefer belki
lazım olur diye büyüteç
Başımı güneşten korumak
için şapka
Diş fırçası ve diş macunu
Bir Şanlıurfa haritası ve
tabii ki kuklam!
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Göbeklitepe’ye ulaşmak için önce Şanlıurfa’ya gittik.
Babam buraya kadar gelmişken Balıklıgöl’ü de
görmemiz gerektiğini söyledi. İyi ki gitmişiz! Annemle
birlikte balıklara yem atmak çok keyifliydi. Yemi atınca
balıkların nasıl da toplaştığını görmen gerek!

Sonra
Göbeklitepe’ye
geçtik. Bir
yandan merakla
etrafı dolaştım,
bir yandan da
senin için önemli
şeylerin notunu
tuttum.

Göbeklitepe
dünyanın en eski tapınağı
T şeklinde kocaman sütunların daire şeklinde yerleştirilmesinden oluşan
bir tapınak. Sütunlar gerçekten kocamanlar! Neredeyse otobüs boyutunda.
Bu dairelerden altı tanesini arkeologlar yeryüzüne çıkarmış. Derinlerde
20 tane daha var diyorlar!
T şeklindeki sütunların üzerine boğa, tilki, yılan, turna gibi
hayvanların resimleri yapılmış.
12 bin yıl önce dünya, Neolitik Çağ’ın son dönemindeydi
İnsanlar bitki toplayarak ve avcılık yaparak küçük gruplar hâlinde yaşıyorlardı.
Henüz ev yapmayı bile tam olarak bilmiyorlardı.

BİLİYOR MUYDUN?
Malta Tapınakları ve Sümerler’den 6000
Nuh Tufanı’ndan ve İngiltere Stonehenge’den 7000
Mısır Piramitleri’nden 7500
Roma’dan ve Zeugma Mozaiklerinden 10.000 yıl önce
Göbeklitepe vardı.
48

Yerleşik hayata yeni yeni geçiyorlardı. Oysa Göbeklitepe, yerleşik hayata
geçişle ilgili bilinen her şeyi altüst etti. Nasıl mı?
Dünyada o dönemde yaşayan insanlar henüz ev bile yapamıyorken
Şanlıurfa’da yüzlerce insanın bir araya geldiği görkemli bir tapınak inşa edilmiş.
Ayrıca yerleşik hayata geçişin sembolü olan buğdayın atasına da
Göbeklitepe eteklerinde rastlanmış.
İşte bu nedenle Göbeklitepe çok önemli!
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tam bize göre

Nasıl oynanır?

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

MANCINIK YAPIMI
Tam Bize Göre bölümümüzde mancınık yapmaya ne dersin? Bu
mancınıkla çok eğlenceli oyunlar oynayabilirsin. Tek başına VEYA
arkadaşlarınla bol heyecanlı bir oyun için haYdi mancınık yapmaya!

Gerekli malzemeler:
•
•
•
•
•
•
•

5 adet tahta çubuk
Yeteri kadar ince paket lastiği
Yapıştırıcı
1 adet pet şişe kapağı
5-6 adet pet bardak
Küçük toplar veya fındık, nohut gibi besinler
Cam kalemi veya tükenmez kalem

Mancınığı
MİLATTAN ÖNCE
Çinliler icat
etmiş. Top
icat edilene
kadar kale
kuşatmalarında
kullanılmış.
Mancınıkla kale
duvarlarına
ağır taş
gülleleri
fırlatılırmış.

Mancınığı yaptığına göre şimdi sıra oyuna geldi. Peki,
nasıl oynanıyor dersen işte oyunun kuralları:
Pet bardakları bir masanın ucuna karışık şekilde
yerleştir.
Yaptığın mancınığı al. Masanın diğer ucuna,
bardakların karşısına geç.
Kapağın üzerine nohut, fındık veya küçük bir top koy.
Arka ucundan bastırarak topu fırlat. Bakalım hangi
bardağın içine düşecek?
Düştüğü bardağın üzerindeki puan kadar kendine
puan yazmayı unutma!
En isabetli atış yapan ve en yüksek puanı toplayan
oyunu kazanır.
Şimdiden iyi
eğlenceler!

Nasıl Yapılır?

1

Üç tane tahta çubuğu
üst üste koy. İki ucundan
paket lastiğini geçir.
Lastiği birkaç kez sararak
sağlamlaştır.

2

Daha sonra iki çubuğu
şekilde gördüğün gibi
yerleştir. Bir ucundan
lastikle birbirine bağla.

3

Üç çubuğun birleştiği
noktayı iki adet lastik
yardımıyla sağlamlaştır.

4

Pet bardakların
üzerine kalemle
5, 10, 15 gibi
sayılar yaz.

Şişe kapağını üstteki
tahta çubuğun ucuna
yapıştır.
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ya sen
olsaydın

YAZAN: PSİKOLOG BANU YAŞAR
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

DOKTORA GİTMEK İSTEMİYORUM!

Annemin telefonu uzun uzun çaldı. Acaba bu kadar ısrarlı bir
şekilde kim arıyordu? Neyse ki annem mutfaktan yetişip telefonu
açtı. Bir süre dinledikten sonra “Tamam, saat 13.00 bize uygun.
Çarşamba günü o saatte hastanede oluruz.”
diyerek telefonu kapattı.
Keşke annem telefona yetişemeseydi. “Kaç gün var acaba çarşambaya?” diye
düşünürken bu sefer de kapı çaldı. Ne yoğun bir gün. Kafamın içinde birçok
düşüncenin zili çalıyordu. Telefonun sesi, kapının zili derken tüm ziller birbirine karıştı.

Birden aklıma kaç gündür çektiğim diş ağrısı
ve şişen yanağım geldi. En sevdiğim meyveleri
ısıramamak da benim için ayrıca üzüntü verici.
Kara kara düşünmeye başladım. “Acımayacak
değil mi?!” diye korkarak anneme seslendim.
“Canının yanmaması için diş hekiminin gerekli tüm
tedbirleri alacağından eminim. Hem gidince sen
kendin de ona sorabilirsin.” dedi. “Tamam.” deyip
saklandığım yerden çıktım. Biraz endişeyle de
olsa diş hekimine doğru annemle yola çıktık.

PEKİ, YA SEN OLSAYDIN?
Ben, bu olay karşısında
böyle hissettim. Merak
ediyorum, acaba sen
OLSAYDIN ne hissederdin ve
ne yapardın?

Hastaneye gittiğimizde diş hekimim
korktuğumu hemen anladı. Bana yapacağı
tüm işlemleri anlattı. Dişimi tedavi etmeden
önce uyuşturacağını, bu sayede hiç acı
duymayacağımı söyledi. Korkumun bilmemekten
kaynaklandığını anladım. Diş hekiminin dişimi
nasıl tedavi edeceğini öğrendikten sonra korkum
geçmişti. Tedavi bittikten sonra mutlu bir şekilde
doktorumla vedalaşıp annemle oradan ayrıldık.
Dişimdeki ağrı uçup gitmişti!

Babam içeri girer girmez yüzümden bir şeylerin ters gittiğini anladı. “Ne oldu
sana Ali? Yüzün bembeyaz olmuş, bir şeyden mi korktun?” diye merakla sordu.
“Hiiiiiç, hiçbir şey yok.” deyip durumu geçiştirdim. Öncelikle diş hekimi randevusundan
nasıl kurtulacağımı planlamalıydım. Tüm akşam tek kelime bile etmeden öylece
oturdum. Yemekte annem merakla sordu: “Bizim evde konuşkan bir kuş vardı. Hiç
mola vermeden konuşurdu. Ona ne oldu acaba?” Annem tüm sevimliliğiyle beni
konuşturmaya çalıştı. Ama cevap bile veremedim. O gece neredeyse hiç konuşmadan
yatağıma gittim. Tüm gücüyle ağrıyan dişime rağmen planımı tamamlamıştım.
Çarşamba günü geldi çattı. Evde saklanabileceğim en güvenli yer olan gardrobun
içine saklandım. Beklemeye başladım. Randevu saatimiz yaklaştığında annem beni
aramaya başladı. “Ali! Ali!” diye bağırıyordu. Benden hiç ses yok tabii. “Diş hekimi ile
randevumuza geç kalıyoruz canım. Lütfen çık artık.” diye seslendi.
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hayvanlar âlemi

Bak, leyleklerle geliyor yaz!
Sonunda geldi leylekler, hem de sürüler hâlinde!
Baharın müjdecisi, yazın habercisi onlar.
Nasıl da güzel uçuyorlar, âdeta dans eder gibi.
Yüksek ağaçların tepesinde, evlerin çatısında,
oyunların tekerlemesindeler... Haydi gel,
onlara biraz daha yakından bakalım.

Leylekler
oldukça büyük
kuşlardır. Boyları
genelde bir metredir.
Ama daha uzunları da
vardır. Kanatlarını açtığı
zaman, kanatlarının bir
ucundan diğer ucuna
mesafe tam 180
santimetredir!

Gördüğün
leyleğin bir
yetişkin olduğunu
nasıl anlarsın?
Yalnızca yetişkinlerin
hem bacakları hem
de gagaları kırmızı
renklidir.

Leylek leylek lekirdek
İki dirhem bir çekirdek
Lak lak eder kuş dilince
Göçüp gider güz gelince
Yedi iklim dört bucak
Gezip tozar şen şakrak
Leylekler
etçildir.
Leylekler, çok
uzun yıllardır evlerini
çatılarımıza yapıyorlar.
Bunu yaparken sazları ve
etrafta buldukları ot parçalarını
kullanıyorlar. Üstelik göç ettikten
sonra geri dönüşte genelde aynı
yuvaya yakın bir yerlerde
yeniden ev yapıyorlar.

Leylekler, kıtalar arası göç etmeleriyle bilinir.
Ağustos ayının sonunda başlar, Eylül ayı boyunca
güney yarımküreye göç ederler. Şubat ayı sonu ve
Mart ayıyla birlikte de kuzey yarımküreye geri
dönerler.
Peki
birbirleriyle nasıl
konuşurlar? Leylekler,
gagalarını birbirlerine
sürterek anlaşırlar. Bazen
de gırtlaklarından ıslık
gibi çıkan sesle.
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Gurabahâne-i Laklakan
Okuması zor geldiyse anlamını söyleyelim “Düşkün Leylekler Evi”.
Osmanlı Devleti zamanında sakatlanmış leylekleri tedavi etmek
için kurulmuş. Tabii başka göçmen kuşları da...
Burası, Türkiye’nin ilk hayvan hastanesiymiş.

55

Dr.Demir
ve Çinko

Bunlara da dikkat et:
UYKU SAATLERİNE DİKKAT ET.

Çizen: Mert Tugen

GÜNE MUTLAKA KAHVALTI YAPARAK BAŞLA.

“DİKKATİMİ
TOPLAYAMIYORUM.”
Doktor Demir Merhaba,
Sizden bir konuda yardım istiyorum. Ben
dördüncü sınıfa gidiyorum. Derslerim konusunda
dikkatli bir öğrenciyim. Ödevlerimi düzenli
olarak yaparım. Fakat son zamanlarda
ödevlerimi yapmakta zorlanıyorum. Dikkatimi
toplayamıyorum.
Günlük çalışma planlarıma eskisi gibi
uyamıyorum. Annem geç yattığım için beni
uyarıyor. “Bu sıralar tabletinle çok fazla
oynuyorsun.” diyor. Sizce sebep bunlar olabilir mi?
Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Yardımlarınız için şimdiden
teşekkür ederim.
Köpeğiniz Çinko’nun tüylerini
benim için de okşar mısınız?
Efe

DÜZENLİ EGZERSİZ YAP.
Göz ve zihin sağlığın için bu ekranlara
45 dakikadan fazla bakmamalısın.

Merhaba Efe,
Sorduğun soru çok önemli. Zihin sağlığımıza
her yaşta dikkat etmemiz gerekiyor. Beden
sağlığımızı korumak için düzenli beslenme,
uyku ve spor yapmak çok önemli. Aynı şekilde
zihin sağlığımızı korumak için de dikkat
etmemiz gereken şeyler var. Son zamanlarda
derslerine çalışırken zorlandığını söylüyorsun.
Bu duruma neler sebep olabilir? Bunları tek tek
gözden geçirelim.

BILGISAYAR
TELEFON

TABLET

* Öncelikle uyku saatlerine dikkat etmelisin. Erken yatmak sağlıklı bir zihin için temel
ihtiyaçtır.
* Düzenli beslenme de çok önemli. Mutlaka güne kahvaltı yaparak başlamalısın.
Gün içinde gereken enerjinin çoğu kahvaltıdan sağlanır. Bol meyve ve sebze yemeyi de
unutma.
* Telefon, bilgisayar ve tableti çok kullanmak zihni fazlasıyla yorar. Ne kadar az ekran,
o kadar sağlıklı zihin. Göz ve zihin sağlığın için bu ekranlara 45 dakikadan fazla
bakmamalısın.
* Düzenli kitap okumak düşünme becerilerini geliştirir. Dikkatini güçlendirir.
Sevdiğin bir kitapla başlayabilirsin.
* Oyun oynamak, fiziksel aktivite ve spor yapmak çok önemli. Çünkü düzenli egzersiz
bedeni sağlıklı, zihnimizi de açık tutar.
Bunlara dikkat edersen eminim eskisi gibi kolaylıkla dikkatini toplayabilirsin.
Sevgiler,
Doktor Demir
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meraklı
masallar

Yazan: ZEYNEP ALPASLAN / Çizen Cihan Dağ

Mutluluğun anahtarı!

Mavi, kocaman mavi gözleriyle posta kutusuna baktı. Bugün dedesinin mektup
günüydü. Her Çarşamba dedesi ona yeni bir mektup yazarak bir masal gönderirdi.
Hem de tıpkı kendi adı gibi Mor bir zarfa koyarak. Bazen masalı yarım bırakır,
Mavi’nin tamamlamasını isterdi. Aralarında keyifli bir oyun başlardı.
Bazense hepsini anlatır, Mavi’ye sorular sorardı.
Mavi, gökkuşağı kasabasının bir ucunda yaşıyordu. Dedesi ise öbür
ucunda. Bu yüzden Mavi her çarşamba mektubu alır ve her
cuma cevap yazardı. Bugün de o günlerden biriydi işte,
veya Mavi öyle sanmıştı. Çünkü bu sefer mektubu
açtığında dedesinin her zamanki masalları
yerine zarftan notalar fışkırıverdi!
“Bu da ne?” diye zıpladı
Mavi.

Etrafta onu gören arkadaşları Pembe, Kırmızı ve Yeşil koşarak yanına geldiler.
Minik notalar çevrelerinde dans ediyor, birbirlerine çarptığı zaman sesler
çıkarıyorlardı. Önce yakalamaya çalıştılar notaları. Ama yaklaşınca çil yavrusu
gibi dağılıyorlardı. Anlaşılan dedesinin yine ilginç bir fikri vardı. Bir bulmaca!
Mavi heyecanla zıplayınca zarf elinden uçuverdi. Yere düştüğünde ilk baktığında
görmediği bir şeyler daha çıktı içinden: Bir not ve bir anahtar.
“Sevgili Mavi,
Eğer bu anahtarı gerçekten nasıl kullanacağını bulursan notalar doğru
sıraya geçecek. Ve bir şarkı çalacak. Sana bir ipucu:
Bu mutluluğun anahtarı.”
Sevgiler, Deden Mor
“Mutluluğun anahtarı mı? Ama ben hep mutluyum.” dedi Pembe. Doğruydu,
Pembe hep mutlu gezerdi. Bu yüzden anahtara ihtiyacı olmayabilirdi.
Yeşil “Ben bazen mutluyum, bazen daha çok mutlu.” dedi.
Mavi sordu: “Peki seni en çok ne mutlu ederdi?”
Pembe zıpladı: “İşte bu, bulmamız gereken cevap bu!”
Böylece; Pembe, Mavi ve Yeşil merakla Gökkuşağı kasabası sakinlerine sormaya
başladılar: “Sizi ne mutlu eder?”
“İyi bir yemek!” dedi Kırmızı, hevesle.
“İyi bir müzik!” dedi Sarı, mutlulukla.
“İyi bir tatil!” dedi Lacivert.
Mavinin kafası karışmıştı. Herkes başka bir şeyle mutlu oluyorsa eğer, mutluluğun
tek bir anahtarı olabilir miydi? “Demek herkeste bir anahtar var. Bu da benim
anahtarım o zaman!” dedi neşeyle. Arkadaşlarından ayrılıp beklemeye başladı.
Bekledi... Bekledi... Bekledi... Ama hiçbir şey olmadı. Notalar oldukları gibi
etrafında dolanmaya devam ediyorlardı. Müzik çalmadılar. Öylece Gökkuşağı
kasabasının sokaklarını gezmeye başladı. Kime baksa mutlu görünüyordu.
“Demek onların da anahtarı var.” dedi kendi kendine. Derken bir ağlama sesi
duydu. Önce yanlış duyduğunu sandı. Sonra baktı saçları havuç gibi turuncu
olan bir kız, ağlıyordu.
“Neyin var?” diye sordu Mavi.
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Ellerini yüzüne kapamış ağlayan Turuncu: “Neşemi kaybettim.” dedi.
“Neşe, kaybedilen bir şey mi?” dedi Mavi.
Turuncu “Neden olmasın. Bak benimki yok işte!” dedi. O sırada kafasını kaldırıp Mavi’ye
baktı. Etrafında bir sürü nota dönen Mavi’yi görünce olan oldu!
Turuncu, kahkahalar atmaya başladı!
“Hani neşen yoktu, neye gülüyorsun şimdi?” diye gülmeye başladı Mavi de.

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

“Hayatımda hiç kafasının üzerinde notalarla dolaşan birini görmemiştim.” dedi Turuncu.
Hâlâ gülüyordu. O an, Mavi’nin aklına bir şey geldi. En azından bir deneyecekti.
Elindeki anahtarı Turuncu’ya uzattı. “Sanırım mutluluğun anahtarını kaybetmişsin. Şimdi
ne zaman neşen kaçacak gibi olursa buna bak. Bu anı hatırlatır.”
Turuncu anahtarı eline alır almaz ansızın bir şey oldu. Mavi’nin kafasının üzerindeki
notalar yan yana geldi ve dünyanın en ama en neşeli şarkısını çalmaya başladılar!
Mavi mutluluğun anahtarının ne olduğunu bulmuştu. Herkes başka bir şeyle mutlu
oluyordu. Kimi yemekle, kimi müzikle, kimi dostlukla… Ve paylaşmak kesinlikle mutluluğu
çoğaltan bir şeydi. Akşam eve gittiğinde dedesine bir mektup yazıp
ona teşekkür edecekti.

merak ediyorum..
• Sen hayatta en çok ne ile mutlu olursun?

• Elinde mutluluğun anahtarı olsa kime verirdin?

• Neden bu kişiyi seçerdin?
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Benim
mesleğimi yaz
aylarında yapmak
daha zordur. Çünkü
çalışma ortamının
sıcaklığına havanın
sıcaklığı da eklenir.
Koşullar bazen zor olsa
da insanların besin
ürünlerinden birini
üretmek beni mutlu
eder.

İşimde
kullandığım
en temel malzemeler
ve aletler şunlardır: Un,
su, tuz, şeker, yumurta,
yağ, maya, susam, uzun
saplı ağaç kürek, odun,
terazi, hamur teknesi, hamur
yoğurma kazanı, hamur
tahtası, hamur tezgâhı,
hamur kesme aleti ve
kocaman bir fırın.

YANINDA BİR DE
DOMATES, PEYNİR OLSA
Benim yaptığım işte, ellerin temizliği ve bakımı çok önemli.
İşe başlamadan önce, ellerimi su ve sabunla özenle yıkar, güzelce
kurularım. Ellerimi kuruladığım havlunun temizliğine çok dikkat
ederim. Tırnaklarımı çok uzamadan, düzenli olarak keserim.
Çalışırken eldiven kullanırım.
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Dergini okurken
sayfalarda gördüğün altı çizili
kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.

Sanırım mesleğimin ne olduğunu anladın.

“Evet, ben bir
fırıncıyım.”

Çil: Bir kuş türü. Üzerindeki
beneklerden dolayı bu isim
verilmiştir. Diğer adı da kekliktir.

takip ederek kusurlu taraflarını
başkalarına bildirmek. Böylece çıkar
sağlamaya çalışmak.

DÜŞKÜN: Yaşlılık, hastalık ve
benzeri sebeplerle çalışma
gücünü yitirmiş. Güçten düşmüş
kimse.

İtiraf: Başkaları tarafından
bilinmesi sakıncalı görülen bir
gerçeği saklamaktan vazgeçip
açıklamak.

ETÇİL: Genellikle et yiyerek
beslenen hayvan, bitki.

Kalıntı: Eski çağlardan kalmış,
harabe hâline gelmiş şehir veya
yapılara verilen isimdir.

Fitil: Mum, kandil ve
lambalardaki yağ veya gazın
yanmasını sağlayan bükülmüş,
dokunmuş pamuk ip veya şerit.
GELENEKSEL: Nesilden nesile
devam eden veya düzenli
olarak yapılan her türlü âdet,
alışkanlık.
Gülle: Eskiden taş veya
demirden yapılan top
mermilerine verilen isim.
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KERATİN: Tırnak, boynuz, kıl
gibi üst deri ürünü olan yapıları
oluşturan proteinli madde.
Mancınık: İri taşları uzağa atmak
ve kale duvarlarını yıkmak için
kullanılmış olan eski bir savaş aleti.

PATENT: Buluş sahibinin, buluş
konusu ürününü belirli bir süre
üretme, kullanma, satma veya
ithal etme hakkını gösteren
belge.
Randevu: Belli bir saatte ve
yerde yapılması kararlaştırılan
buluşma.
REÇETE: Doktorun, hastası
için gerekli gördüğü ilaçlarla
bunların miktarlarını ve kullanılış
biçimlerini yazıp verdiği kâğıt.
SÜRFİLE: Kesilen kumaşların,
iplerinin dağılmaması için
kumaşın etrafına çekilen seyrek
ve çapraz dikiş.

Maya: Yoğurt, ekmek, peynir gibi
besinlerin üretilmesinde kullanılan
maddeye verilen isim.

SÜRFİLE MAKASI: Kumaş
kenarlarını zikzaklı bir biçimde
kesen ve sürfile yapılmasını
gerektirmeyen bir makas türü.

Hamur Teknesi: İçinde hamur
yoğurmaya yarayan özel kap.

Molekül: Birkaç atomdan
meydana gelen kimyasal yapılara
verilen isim.

Terazi: Bir kolun iki ucuna asılı
iki kefeden meydana gelen tartı
aleti.

İCAT: Daha önceden olmayan
bir şeyin insan çabasıyla
yapılması.

NEOLİTİK ÇAĞ: Tarih öncesi
çağlardan birinin adı. Bir diğer adı
da ‘Cilalı Taş Devri’dir.

YERLEŞİK HAYAT: Sabit bir
yerde, göç etmeden sürdürülen
hayata verilen isim.

İspiyon: Bir kimsenin hareket
ve davranışlarını gizli gizli

Oya: İğne, mekik, tığ kullanarak
yapılan ince dantel. Yemeni, mendil

Zihin: İnsandaki anlama,
kavrama, algılama yeteneği.

Hamur: Unun su veya başka
sıvılarla yoğrulmuş durumu.

Sabahları
fırından aldığın,
hatta yolda ucundan
kopara kopara yediğin
ekmekleri ben yaparım.
Mis kokulu taze ekmek
yapabilmek için var gücümle
çalışırım. Ekmeğin en sağlıklı
şekilde sana ulaşması için de
tüm temizlik kurallarına
uyarım.

Kasaba: Köyden büyük, şehirden
küçük yerleşim yeri.

kenarlarını süslemek için kullanılır.

abonelik
formu

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!

Adın-Soyadın:
Adresin:

Annenin veya babanın telefon numarası:

cevap
anahtarı

Sayfa 30

LABİRENT Sayfa 36

SÖZCÜK AVI

FARKINI BUL
Sayfa 37

AMİGDALA
BEYİNCİK
BEYİN SAPI
HİPOTALAMUS
KORTEKS

HAFIZA OYUNU 1

Sayfa 28-29

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.

LİMBİK SİSTEM
LOB
OMURİLİK
SİNİRLER
ŞAKAK

HAFIZA OYUNU 2

Abone olmak için
iki yol var!

1) Sınıfta 3 öğrenci var.
2) Çiçek.
3) Soldaki dolabın 4 çekmecesi var.

1) 10 kedi var.
2) 4 konuşan ve 2 uyuyan kedi var.

4) Öğretmen sarı elbise ve pembe ceket giymiş.

3) 2 tür hayvan var. Kedi ve fare.

5) 3 hareketini görüyoruz: Sağda, ortada ve solda.

4) Mama tabakları, süt kâseleri, yumaklar, kedi
oyuncakları, pati izleri, kalpler.

6) İnsan vücudu maketine göre

1

beynin sağ tarafını görüyoruz.

Sayfa 35

Sayfa 63’teki formu

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr

kes, doldur ve arkasındaki

internet sitesine gir; gerekirse

adrese postayla gönder.

bir büyüğünden yardım iste; adını,

KOMİKLİ TEST

soyadını, adresini yaz!

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

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

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

2

Sağlık Çocuk’u sosyal medyada takip et

f

Facebook/SaglikCocuk

Instagram @saglikcocuk

Twitter @saglikcocuk

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

Abone ol,
ADRESİNE ücretsiz
gönderelim.
Sağlık dolu
bilgileri, maceralı
öyküleri okumak istersen
sen de katıl bize.

BİLGİ, OYUN ve
eğlence burada!

