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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nda 

Sağlık İçin Hareket Et!



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…

Bakan
Amca’dan

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı

“eVDe PiŞen 
YeMeK giBiSi YOK.

heM LeZZeTLi, 
heM De FAYDALI.”
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dünyadan 
ne haber

Yapılan yeni araştırmalarla özel bir 
molekül keşfedilmiş. Vücuda gönderildiği 
anda hastalığın nerede olduğunu ve ne 

hastalığı olduğunu bulabiliyor! 

ÇOK AKILLISIn MOLeKüL! 

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? 
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ne renK TiŞörT giYDin? 
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. 

iŞTe Bunu öğrenMeK iÇin 
BirAZ BeKLeMeMiZ gereKeceK. 
ŞiMDiLiK ArKeOLOgLAr, 
YAPILArIn YuVArLAK 
OLDuğunu SöYLeMiŞ.  

ŞiMDiLiK ÇOK AZ YerDe 
KuLLAnILIYOr Bu YönTeM. AMA 
BeLKi De Bu AKILLI MOLeKüLLer 
iLeriDe BiZe her ŞeYi SöYLeYeBiLir. 

iSTAnBuL’un ALTInDA ne VAr?

hATTA en SOn KerTenKeLeLer 
üZerinDe Bir ArAŞTIrMA YAPILMIŞ. 
KerTenKeLeYi YAKALAMAYA ÇALIŞAn 
uZMAnLAr, Bunu en ÇOK LAciVerT 
TiŞörT giYDiKLerinDe BAŞArMIŞ! 

AŞI BAnDI geLiYOr
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.

AŞI BAnDInIn griP Ve Diğer 
hASTALIKLArIn AŞILArInIn 
uYguLAnMASInDA BüYüK KOLAYLIK 
SAğLAYAcAğI DüŞünüLüYOr.



havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
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En büyüğü, en küçüğü, 
en incesi, en kalını! 

VücuDuMuZun iSKeLeTini OLuŞTurAn KeMiKLer 
hAKKInDA neLer BiLiYOrSun?

Vücudumuzun en küçük kemiği kulakta 
bulunuyor. Adı üzengi. Büyüklüğü ise 

neredeyse bir pirinç tanesi kadar!

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! 

 Nefes alışverişimizle hareket 
eden kaburga kemikleri, 

1 yılda kaç kere genişleyip 
küçülür biliyor musun? 

10 milyon kere, 
belki de daha fazla!

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

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. 

Bütün kemikler 
birbiriyle

 bağlantılıdır. 



Gözlem

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr
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“insanlar 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?

BİTKİ NEFESİ

Bitkiler, solunum için 
yapraklarını kullanırlar. 

Yapraklarının 
yüzeyinde çok küçük 

delikler bulunur. Açılıp 
kapanabilen bu delikler 

sayesinde nefes alıp 
verebilirler. 

“hAYIr” DeDiğini DuYAr giBiYiM. O ZAMAn geL 
SeninLe KüÇüK Bir DeneY YAPALIM. nASIL SOLuK 

ALIP VeriYOrLArMIŞ, göZLeMLeYeLiM.

Peki bitkileri 
hiç soluk 

alıP verirken 
gördün mü?

işte deneyimiz:
önceLiKLe SAnA ne LAZIM?

malzemeler hazır, şimdi sırada ne var?

geniŞ cAM KâSe ILIK Su
BirAZ BüYüKÇe 

Bir YAPrAK

ilk önce ılık suyu geniş 
bir kaba dikkatlice 
dolduralım.

Sonra kâseyi güneşli bir 
yere yerleştirelim.

Yaprağımızı 
su dolu 

kabımıza 
bırakalım.

Yaprağın 
üzerine onu 
suyun içinde 

tutacak 
bir ağırlık 

koyalım. 
(örneğin 

küçük bir taş)

1

3

2

4

KüÇüK 
Bir TAŞ

şimdi birkaç saat 
beklememiz gerekiyor. 

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

göZLeM 
YAP
BiZe 

gönDer!

Bekleme süremiz 
dolduğuna göre 

şimdi yaprağımızı 
bir kontrol edelim. 
Bak, yaprağımızın 

üzerinde küçük 
baloncuklar 

oluşmuş. 

5

işte 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
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bir dünya
0yun

ÇİZEN: ECE ZEBER
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HİÇ ESKİMEYEN OYUN: İSİM-ŞEHİR
Annenin Ve BABAnIn, ÇOcuKKen hAngi OYunLArI 

OYnADIğInI MerAK eDiYOr MuSun?
iŞTe Bugün SAnA, OnLArIn DA ZeVKLe OYnADIğI 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.

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.

4     Başlıkların arasına yukarıdan aşağıya 
çizgiler çizin.

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

8     Şimdi her 
bölümden aldığınız puanı toplayın 

ve son bölüme yazın.

9    Oyuna yeni bir harfle devam edin.

10     Oyun sonunda puanlarınızı toplayarak 
kazananı tespit edin.

iyi eğlenceler!

PeKi, Bu OYun nASIL OYnAnIr?

PuAnLAMA nASIL YAPILIr?

* Kalemler bırakıldıktan sonra 
yazılanlar karşılaştırılır.  

* Boş bırakılan, yanlış veya 
geçersiz kelime yazılan bölümlere 

sıfır puan

* iki veya daha fazla oyuncunun 
aynı kelimeyi yazdığı bölümlere 

5’er puan  

* Diğer oyunculardan farklı 
yazılmış kelime bölümlerine de 

10 puan yazılır.



1 ayva

EllErinE sağlık, afiyEt olsun!  

1 havuç

1918

nasıl yaPılır?
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. 
*Kuru kayısıları minik parçalar hâlinde karışıma ekle.

*en son üzerine süzme yoğurdu dök ve karıştır.
*cevizleri de elinle parçalayıp

 üstüne koy! 

seni yerim

AYVA
Bir ayvada nErEdEysE 

40 gram C vitamini var. EPEyCE çok!

SinDiriM SiSTeMinin 
DüZenLi ÇALIŞMASInI 

SAğLAr. 

 sadECE Bu dEğil; a vitamini, dEmir vE fosfat da var! 

VücuDu ZArArLI 
TOKSinLere 

KArŞI KOrur.

suyu, CildE iyi gElir. 

KAnSere KArŞI en 
eTKiLi BeSinLerDen 

BiriDir.

1 su 
Bardağı 

süzmE 
yoğurt

3 CEviz
3 kuru 
kayısı

1 limon
 suyu

Yogurtlu ayva güzeli
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Canım Günlük,

Ben her gün büyüyorum biliyor musun? Büyümek farklı düşünebilmek demek 

bence. Bugün arkadaşıma bu durumu anlattım. Gidip beraber öğretmenimizle 

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

Çünkü öğretmenimiz sınavları eksik olduğumuz konuları belirlemek için yapıyormuş. 

2120

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. 

Bence gidip dürüstçe konuşalım.” 

dedi. Gizli gizli söylesem 

ispiyonlamış gibi hissederdim. 

Konuştuktan sonra şunu fark 

ettim: Dürüstlük her zaman 

kazanıyor. Gerçekten bugün 

kendimi takdir ettim. 

Çok mutluyum.

9 Mayıs 2018 Çarşamba

Günlük!

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

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

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

Söylesem arkadaşıma kötülük yapmış olurdum. Ama bu durumda da öğretmenimiz 

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

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

yarın halletmem lazım.

7 Mayıs 2018 Pazartesi

Sevgili Günlük,

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

“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?



kalEmlik 
yaPıyoruz!

2322

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

içine tuvalet kâğıdı 
rulolarını yerleştirelim.

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

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

2

3

Bunun iÇin
eVDeKi ATIK MALZeMeLeri KuLLAnDIM. 
BOŞ ATIK KuTuLAr Ve iŞi BiTen TuVALeT 

KâğIDI ruLOLArInI DönüŞTürMeYe 
ÇALIŞTIM. iSTerSen Sen De YAPABiLirSin. 

SAnA nASIL YAPILAcAğInI 
AnLATAYIM.

bize ne lazım?
* Küçük karton bir kutu.

* renkli, desenli kaplama kâğıdı.
  * renkli kalemler. 

* Boş tuvalet kâğıdı ruloları.
* Yapıştırıcı ve makas.
* renkli çıkartmalar.

artık hiçbiri birbirine karışmayacak. 
hem de kaybolmayacak. artık onlarla birbirinden 

güzel resimler yaPıP boyayabilirsin. 
bu arada ben resim yaPmaya başladım bile. 

ÇİZEN: MERT TUGEN

muhteşem 
dönüşüm



ben de
çizerim Adım Adım çİzmEyİ öğrENİyoruz...

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.

KıvırcıK Bİr Kuzu NASıL çİzİLİr?

yAvru Bİr yuNuS NASıL çİzİLİr?

2524

Bİr yuvArLAK HArEKETLE KAFASıNı 
vE dAHA BÜyÜK Bİr yuvArLAKLA 

GövdESİNİ çİzİyoruz.

İKİ BASİT HArEKETLE GövdESİNİ 
oLuŞTuruyoruz. Bİr ELİPS vE yAN 

yATmıŞ Bİr doNdurmA KÜLAHı. 

SırA GözBEBEKLErİ, KuLAKLArı 
vE TırNAKLArıNdA...

NErEdEySE BİTTİ. SoN Adım 
İSE ŞöyLE; Ağzı, BurNu vE 

KıvırcıK yÜN dETAyLArı.
ArTıK KuzuN BoyAmAK İçİN 

HAzır. SoN oLArAK KuyruğuNdAN çENESİNİN ALTıNA 
KAdAr Bİr yAy çİzİyoruz. 

İKİ yuvArLAK HArEKETLE GözLErİ 
vE Bİr çİçEK çİzEr GİBİ KABArıK 

yÜNLErİ...

Göz yuvArLAğı, GözBEBEğİ vE 
Kuyruğu dA HAzır. GözBEBEğİNdE 

Bİr PırıLTı vAr FArKETTİN mİ?

çoK BENzEr HArEKETLErLE Ağzı vE 
SırTıNdAKİ yÜzGEcİ dE BİTTİ.

Şİmdİ dE KArNıNdAKİ yÜzGEcİ.

KAFASıNA dA BİrAz KıvırcıK SAç. Bİr 
ToP KuyruK vE SEKİz dÜz çİzGİ İLE 

BAcAKLAr dA TAmAm.

İŞTE KıvırcıK KuzuN HAzır!

oNu İSTEdİğİN GİBİ 

BoyAyABİLİrSİN. İŞTE yAvru yuNuSuN 

HAzır! oNu İSTEdİğİN GİBİ 

BoyAyABİLİrSİN.



KâĞIT KATLAMA SANATI
ORİGAMİ

KÂĞıTTAN 
FİL YAPAlıM! 

Kare şeklindeki 
elişi kâğıdımızı 

kesik çizgilerden 
okların yönünde 
katlayıp açalım.

Üst köşeyi, 
kâğıdın ucu 
kat yerine 

gelecek şekilde 
ok yönünde 
katlayalım.

Kesik 
çizgilerden 

katlayarak 4 
numaralı şekli 
oluşturalım.
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1 2

3
Kesik 

çizgilerden 
okların 

yönünde 
katlayalım.

Kâğıdın sivri 
ucunu ok 
yönünde 

katlayalım.

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

Kâğıdın üst 
köşelerini kesik 

çizgilerden 
katlayalım.

Kâğıdın 
arkasını 

çevirelim ve...

4

5

6

7
8

9

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?

Gözlerini 
çizerek filimizi 
oluşturalım.

Bİr yAvru FİL KAFASıNA BENzİyor, 
öyLE dEğİL mİ?

 dİLErSEN FArKLı rENKLErdE BİrdEN 
FAzLA FİL yAPArAK, Bİr İPİN ÜzErİNE 

yErLEŞTİrİP İSTEdİğİN Bİr yErE 
ASABİLİrSİN.



hafıza
oyunu 2

AŞAğIDAKi reSMe ÇOK iYi BAK. Bir DAKiKA BOYuncA reSMi inceLe. 
SOnrA reSMi KAPAT Ve hATIrLADIğIn neSneLerin LiSTeSini YAP. 

BAKALIM KAÇ TAneSini hATIrLAYABiLeceKSin?

1) Sınıfta kaç öğrenci var?
2) Sağdaki dolabın üzerinde ne var?

3) Soldaki dolabın kaç çekmecesi var?
4) öğretmen ne giymiş?

5) Masanın üzerinde sallanan topun kaç hareketini görüyoruz?
6) insan vücudu maketinde 

beynin hangi tarafı görünüyor?

önce DergiYi ArKADAŞInA Ver. 
ŞiMDi AŞAğIDAKi SOruLArA YAnIT VereBiLirSin.

Bu OYunu Bir ArKADAŞInLA DA OYnAYABiLirSin.

28

hafıza
oyunu 1
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AŞAğIDAKi reSMe ÇOK iYi BAK. Bir DAKiKA BOYuncA reSMi inceLeDiKTen 
SOnrA AŞAğIDAKi SOruLArI YAnITLAMAYA ÇALIŞ.

harika 
bir gün!

mErHABA!BENİmLE
oyNAmAK 

İSTEr mİSİN?

1) Kaç kedi gördün?
2) Konuşan ve uyuyan kedilerin sayılarını söyleyebilir misin?

3) Kaç tür hayvan gördün?
4) hayvanlar dışında neler gördün?

TABİİ Kİ. 

SArı yumAKLArı 

BuLmAKLA 

BAŞLAyALım mı?
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sözcük avı

A  S T ğ K ü Z Ş A T e L

T K Z A T e M i M K A i

K O r T e K S h i V A M

B Y T S Y F V n g i V B

e A L O B e P T D M I i

Y T P u P Y ü T A Ç V K

i S L S i n i r L e r S

n K Ş A K A K A A O Ş i

c u r K e J P e L V A S

i O M u r i L i K i V T

K e A I K L Ş K Y r A e

B e Y i n S A P I ü V M

A  S A ğ M ü g Ş P T e ö

h i P O T A L A M u S K
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BAKALIM TABLOYA giZLenMiŞ 
10 SöZcüğü BuLMAYI BAŞArABiLeceK MiSin?

BEYNiN GÜCÜ
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?

AMigDALA
BeYinciK

BeYin SAPI
hiPOTALAMuS

KOrTeKS 

LiMBiK SiSTeM
LOB

OMuriLiK
SinirLer
ŞAKAK

uzak dur!
aŞırı tuzlu vEya ŞEkErli yiyECEklErdEn vE gazlı 

içECEklErdEn uzak durmalısın. Bu tür yiyECEk vE 
içECEklEr sağlıklı dEğildir. oyunumuzda Bu tür 

yiyECEklEr mor Basamaklarda yEr alıyor.

oyunumuzda:
• süt vE süt ürünlEri gruBu ilE 

Et-yumurta-kuruBaklagil-
yağlı tohumlar gruBu 

BEyaz Basamaklara yErlEŞtirildi. 

• sEBzE vE mEyvE gruBu ilE EkmEk vE tahıllar 
gruBu da yEŞil Basamaklara yErlEŞtirildi.

Sağlıklı beslen, 

sağlıkla büyü! 

sindirim sistEmi 
oyunu

sayfayı 
çEk çıkar

oynamaya BaŞla!

mutlaka yEmElisin 
BEsinlErimiz BEŞ gruBa ayrılır

1. süt vE süt ürünlEri gruBu
2. Et-yumurta-kuruBaklagil-

yağlı 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. 



hAYDi, 
ArKADAŞLArInI 

ÇAğIr! ÇOK 
eğLenceLi 
Bir OYun 

öneriMiZ VAr. 
herKeS geLDi 
Mi? O ZAMAn 
OYnAMAYA 

BAŞLAYABiLiriZ. 

KENDİ 
MASALINI ANLAT!

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Kim 
daha sağlıklı 
besleniyor? 

AŞAğIDAKi AÇIK KüP ŞeKLini 
SAYFADAn KeS ÇIKAr. iŞAreTLi 
YerLerinDen YAPIŞTIrArAK 

üÇ renKLi güZeL Bir KüP YAP. 

ŞiMDi De PiYOnLArI KeS. 
Biri Senin iÇin, Biri De 

ArKADAŞInIn. 

Sağlıklı 
beslen, 
sağlıkla 
büyü! 

MuZ: 
iKinci 

MeYVeYi 
hAK eTTin. 
KirAZA giT.

ÇiKOLATA:
ÇABuK 

BAŞA Dön, 
DiŞLerini 
FIrÇALA.

BADeM: 
BeSLenMe ÇAnTAnDA 

BADeMLe eLMA 
SüPer iKiLi OLur. 

eLMAYA giT. 

KOLA: 
Bir ADIM 

geri giT, SüT 
iÇ. ceViZ: 

ŞeKLi BeYin 
giBi, öYLeYSe 
ATLA ŞeKeri. 

Bir ADIM 
iLeri giT.

üZüM:
TAne TAne 
Ye, Bir Tur 

BeKLe.

ÇiLeK: 
ÇiLeKLi 
YOğurT 

hAriKA OLur. 
Bir ADIM 
geri giT.

nASIL OYnAnIr:
PiYOnLArInIZI MiDeYe KOYun Ve KüPü iLK 

KiMin ATAcAğInA KArAr Verin. hAriKA, ŞiMDi 
BAŞLAYABiLirSiniZ! YAPILAcAK ŞeY BASiT: 

* KüPü AT, hAngi renK geLDiYSe O rengin 
OLDuğu iLK BASAMAğA giT. 

* O BASAMAKTA Bir MeSAJ VArSA Onu YAP. 
* PiYOnunu BiTiŞe önce 

uLAŞTIrAn KAZAnIr!

M
uZ

YuMurTA

KirAZ

SüT

KOLA

hAVuÇ

eLMA

DOnAT

KAYISI

YOğurT

ÇiLeK

BALIK
BiSK

üVi

üZüM

ŞeKer KöFTe

ceViZ

Ki
Vi

TAVuK

ArMuT

Kuru FASuLYe

PeYnir BrO
KO

Li

ciPS

ÇiKOLATA
LI gOFreT

M
A
n
TA

r

BADeM

eT DiLiMi

KreMALI YAŞ 
PASTA



uzak dur!
ŞEkEr, CiPs, gazlı içECEklEr vE PakEtli gıdalardan 

uzak durmalısın. Biliyorsun, Bu tür yiyECEklEr 
BüyümEnE zarar vErir, gElECEktE sağlıklı Bir 
yEtiŞkin olmanı EngEllEr. oyunumuzda Bu tür 

yiyECEklEr mor Basamaklarda.

oyunumuzda:
• süt vE süt ürünlEri gruBu ilE 

Et-yumurta-kuruBaklagillEr gruBu 
BEyaz Basamaklara yErlEŞti. 

• sEBzE vE mEyvE gruBu ilE EkmEk vE tahıllar 
gruBu da yEŞil Basamaklara.

Sağlıklı beslen, 

sağlıkla büyü! 

sindirim sistEmi 
oyunu

sayfayı 
çEk çıkar

oynamaya BaŞla!

mutlaka yEmElisin 
BEsinlErimiz dört gruBa ayrılır

• süt vE süt ürünlEri gruBu
• Et-yumurta-kuruBaklagillEr gruBu

• sEBzE vE mEyvE gruBu
• EkmEk vE tahıllar gruBu

YeTerLi Ve DengeLi BeSLenMe iÇin 
DörT TeMeL BeSin gruBunDAn her gün, 

her öğünDe YeMeLiSin. 

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
komikli test
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1) AcABA, VücuDuMuZDA DOLAŞAn 
SIVIYA ne Denir?

a) Hortum 

b) Pipet

c) Otoban

d) Damar

a) Kafamızın 
içinde

b) İki 
göğsümüzün 

arasında

c) İki ayak 
parmağımızın 

arasında

d) Sırtımızda

4) PeKi, KAn KALPTen nASIL 
POMPALAnIr?

a) Bahçe hortumuna üflenerek

b) Aç/kapa tuşuyla açıp 
kapayarak

c) Kalp kaslarının kasılıp 
gevşemesiyle

d) Üç saniyede bir yerinde 
zıplayarak

5) hAZIr MISIn, SOn SOru! 
KAn DAMArLArI nereDe 

DOLAŞIr?

a) Vücudun her noktasında

b) Deniz olan her yerde

c) Gökyüzünde

d) Üsküdar sahilinde

a) Süt

c) Su

b) Kan

d) Çikolata

3) KALP nereDe Yer ALIr Ki?

2) KAn VücuDuMuZDA neYin 
iÇinDe DOLAŞIr, BiLiYOr MuSun? 
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MerhABA Ben hAnDe. AceLeM VAr! SAnIrIM OKuLA 
geÇ KALDIM! BeSLenMe ÇAnTAMI hAZIrLAMAMA YArDIM 

eDer MiSin? ÇAnTAMDA neLer Mi OLAcAK? SüT, Su, 
SAnDViÇ, Bir DiLiM KeK, MeYVe OLArAK eLMA, SAğLIKLI 

ATIŞTIrMALIKLArIM iSe 
Kuru KAYISI Ve BADeM. 

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
LABİRENT

BAŞLAngIÇ

iKi reSiM ArASInDAKi On FArKI BuL!
hArFLeri YAKALA Ve ŞiFreYi ÇöZ!
Bu iKi reSMe BAK Ve iKiSi ArASInDAKi 10 FArKI BuLABiLMeK iÇin 
DiKKATLe inceLe. Bu ArADA iKi reSMin iÇine 11 TAne De hArF 
giZLeDiK. Bu hArFLeri BuLuP iKi KeLiMeDen OLuŞAn ŞiFreYi ÇöZ! 

37

farkını bul
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

BuLDuğun hArFLeri   
DAireLerin iÇine 

YerLeŞTir.
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Gizemli kutu!

??

bilim
kurdu

MiKrOÇiP

MiKrOÇiP neDir?

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. 

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! 

ne iŞe YArAr?

Beyni var ama canlı değil. Bilgi saklar 
kitap değil. Pirinç tanesi büyüklüğünde. 

Dünyanın gözü onun üzerinde! 

ÇİZEN: ECE ZEBER
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ÇeTin iLe ceViZ ne PLAnLIYOr? 
Bu giZeMLi KuTu DA ne? iÇinDe ne VAr? 

PeKi AcABA ne iŞe YArIYOr? 
TAhMin eDeBiLir MiSin?

43



ya tırnak makası 
olmasaydı!

inSAnIn BOYu BeLirLi Bir YAŞA KADAr uZAr, SOnrA Durur. TIrnAK Ve 
SAÇLArIMIZDA iSe DuruM BirAZ FArKLIDIr. Bu DOKuLArIMIZ, YAPILArInDA 

BuLunAn KerATin neDeniYLe SüreKLi DeğiŞiMe uğrAr. MeSeLA SAÇLAr; öMür 
BOYu uZAr, KeSeriZ Yine uZAr. AYnI ŞeKiLDe TIrnAKLAr DA öYLeDir. ÇOK FAZLA 

uZAMADAn KeSMeK gereKir. uZun TIrnAKLArIn TeMiZLenMeSi ZOrDur. 
Bu neDenLe hASTALIKLArA SeBeP OLur. 

tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER
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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. 

TIrnAK 
MAKASInIn 

icADI

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 SAYAcAğIM. 

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.



TARİHE YOLcULUK:

GöBEKLİTEpE

günüMüZDen BinLerce YIL önce YAŞAYAn inSAnLArIn nASIL 
YAŞADIKLArInI görMeK Beni ÇOK ŞAŞIrTIYOr! Bu SeFerKi 

DurAğIMIZ, ŞAnLIurFA’DA Yer ALAn göBeKLiTePe. uZun Bir 
YOLcuLuğA ÇIKIYOruZ. hAZIr MISIn?

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!

sırt çantamda neler var?

ÇİZEN: MERT TUGEN

   ARKın 
ve 5 parmak

B
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göBeKLiTePe’Ye uLAŞMAK iÇin önce ŞAnLIurFA’YA giTTiK. 
BABAM BurAYA KADAr geLMiŞKen BALIKLIgöL’ü De 
görMeMiZ gereKTiğini SöYLeDi. iYi Ki giTMiŞiZ! AnneMLe 
BirLiKTe BALIKLArA YeM ATMAK ÇOK KeYiFLiYDi. YeMi ATIncA 
BALIKLArIn nASIL DA TOPLAŞTIğInI görMen gereK!

SOnrA 
göBeKLiTePe’Ye 

geÇTiK. Bir 
YAnDAn MerAKLA 
eTrAFI DOLAŞTIM, 
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. 
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BiLiYOr MuYDun?
Malta Tapınakları ve Sümerler’den 6000
nuh Tufanı’ndan ve ingiltere Stonehenge’den 7000
Mısır Piramitleri’nden 7500
roma’dan ve Zeugma Mozaiklerinden 10.000 yıl önce
göbeklitepe vardı.

12 Bin YIL önce DünYA, neOLiTiK ÇAğ’In SOn DöneMinDeYDi 
 İnsanlar bitki toplayarak ve avcılık yaparak küçük gruplar hâlinde yaşıyorlardı. 

Henüz ev yapmayı bile tam olarak bilmiyorlardı.

 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. 

işte bu nedenle göbeklitepe çok önemli!



manCınık yaPımı

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
tam bize göre
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TAM BiZe göre BöLüMüMüZDe MAncInIK YAPMAYA ne DerSin? Bu 
MAncInIKLA ÇOK eğLenceLi OYunLAr OYnAYABiLirSin. TeK BAŞInA VeYA 

ArKADAŞLArInLA BOL heYecAnLI Bir OYun iÇin hAYDi MAncInIK YAPMAYA!

MAncInIğI 
MiLATTAn önce 
ÇinLiLer icAT 

eTMiŞ. TOP 
icAT eDiLene 
KADAr KALe 

KuŞATMALArInDA 
KuLLAnILMIŞ. 

MAncInIKLA KALe 
DuVArLArInA 

AğIr TAŞ 
güLLeLeri 

FIrLATILIrMIŞ. 

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

nasıl yaPılır?

Üç çubuğun birleştiği 
noktayı iki adet lastik 
yardımıyla sağlamlaştır.

Şişe kapağını üstteki 
tahta çubuğun ucuna 
yapıştır.

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

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

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

1

2

3

4

ŞiMDiDen iYi 
eğLenceLer!

nasıl oynanır?
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. 



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. 

doKTorA GİTmEK  İSTEmİyorum!
PeKi, YA Sen OLSAYDIn?
Ben, Bu OLAY KArŞISInDA 
BöYLe hiSSeTTiM. MerAK 
eDiYOruM, AcABA Sen 
OLSAYDIn ne hiSSeDerDin Ve 
ne YAPArDIn?

YAZAN: PSİKOLOG BANU YAŞAR
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

ya sen 
olsaydın

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.

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! 
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AnneMin TeLeFOnu uZun uZun ÇALDI. AcABA Bu KADAr ISrArLI Bir 
ŞeKiLDe KiM ArIYOrDu? neYSe Ki AnneM MuTFAKTAn YeTiŞiP TeLeFOnu 

AÇTI. Bir Süre DinLeDiKTen SOnrA “TAMAM, SAAT 13.00 BiZe uYgun. 
ÇArŞAMBA günü O SAATTe hASTAneDe OLuruZ.” 

DiYereK TeLeFOnu KAPATTI. 

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. 



Bak, leyleklerle geliyor yaz! 
SONUNDA GELDİ LEYLEKLER, HEM DE SüRüLER HâLİNDE! 
BAHARIN MüjDEcİSİ, YAzIN HABERcİSİ ONLAR. 
NASIL DA GüzEL UÇUYORLAR, âDETA DANS EDER GİBİ. 
YüKSEK AğAÇLARIN TEpESİNDE, EVLERİN ÇATISINDA, 
OYUNLARIN TEKERLEMESİNDELER...  HAYDİ GEL, 
ONLARA BİRAz DAHA YAKINDAN BAKALIM.

hayvanlar âlemi

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.

Peki 
birbirleriyle nasıl 

konuşurlar? Leylekler, 
gagalarını birbirlerine 

sürterek anlaşırlar. Bazen 
de gırtlaklarından ıslık 

gibi çıkan sesle.
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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, KITALAR ARASI GöÇ ETMELERİYLE BİLİNİR. 
AğUSTOS AYININ SONUNDA BAŞLAR, EYLüL AYI BOYUNcA 
GüNEY YARIMKüREYE GöÇ EDERLER. ŞUBAT AYI SONU VE 
MART AYIYLA BİRLİKTE DE KUzEY YARIMKüREYE GERİ 
DöNERLER.

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. 

Leylek leylek lekirdek
İki dirhem bir çekirdek
Lak lak eder kuş dilince 
Göçüp gider güz gelince
Yedi iklim dört bucak
Gezip tozar şen şakrak



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.

* 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

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

“dikkatimi
toPlayamıyorum.”

Dr.Demir
ve Çinko

ÇİZEN: MERT TUGEN
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Bunlara da dikkat Et: 
uyku saatlErinE dikkat Et.

günE mutlaka kahvaltı yaParak BaŞla.

düzEnli EgzErsiz yaP.

göz vE zihin sağlığın için Bu Ekranlara 
45 dakikadan fazla Bakmamalısın.

TABLET
TELEFON

BILGISAYAR
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YAZAN: ZEYNEP ALPASLAN / ÇİZEN CİHAN DAĞ

meraklı
masallar

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. 

mutluluğun   anahtarı! 
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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Bir MeSLeK SAhiBinin 
SADece eLLerini 

görSen Onun ne iŞ 
YAPTIğInI BiLeBiLir 

MiSin?

bu eller kimin?

6160

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.

işimde 
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.

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. 

“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?

yanında Bir dE 
domatEs, PEynir olsa

Benim yaptığım işte, ellerin temizliği ve bakımı çok önemli. 
işe 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.



SABAhLArI 
FIrInDAn ALDIğIn, 
hATTA YOLDA ucunDAn 
KOPArA KOPArA YeDiğin 
eKMeKLeri Ben YAPArIM. 
MiS KOKuLu TAZe eKMeK 
YAPABiLMeK iÇin VAr gücüMLe 
ÇALIŞIrIM. eKMeğin en SAğLIKLI 
ŞeKiLDe SAnA uLAŞMASI iÇin De 
TüM TeMiZLiK KurALLArInA 
uYArIM.

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

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

eTÇiL: Genellikle et yiyerek 
beslenen hayvan, bitki.

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.

hAMur: Unun su veya başka 
sıvılarla yoğrulmuş durumu.

hAMur TeKneSi: İçinde hamur 
yoğurmaya yarayan özel kap. 

icAT: Daha önceden olmayan 
bir şeyin insan çabasıyla 
yapılması.

iSPiYOn: Bir kimsenin hareket 
ve davranışlarını gizli gizli 

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

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

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

KASABA: Köyden büyük, şehirden 
küçük yerleşim yeri.

KerATin: Tırnak, boynuz, kıl 
gibi üst deri ürünü olan yapıları 
oluşturan proteinli madde.

MAncInIK: İri taşları uzağa atmak 
ve kale duvarlarını yıkmak için 
kullanılmış olan eski bir savaş aleti.

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

MOLeKüL: Birkaç atomdan 
meydana gelen kimyasal yapılara 
verilen isim.

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

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

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

kenarlarını süslemek için kullanılır. 

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.

SürFiLe: Kesilen kumaşların, 
iplerinin dağılmaması için 
kumaşın etrafına çekilen seyrek 
ve çapraz dikiş.

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

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

YerLeŞiK hAYAT: Sabit bir 
yerde, göç etmeden sürdürülen 
hayata verilen isim.

Zihin: İnsandaki anlama, 
kavrama, algılama yeteneği.

Dergini OKurKen 
SAYFALArDA görDüğün ALTI ÇiZiLi 

KeLiMeLerin AnLAMLArInI BurADA BuLABiLirSin.

Sanırım mesleğimin ne olduğunu anladın.
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“eVeT, Ben Bir 
FIrIncIYIM.” 
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iŞTe
POSTA

ADreSiMiZ

cevap
anahtarı

SöZcüK AVI
LABirenT Sayfa 36

Sayfa 30

KOMiKLi TeST
Sayfa 35

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

hAFIZA OYunu 1 hAFIZA OYunu 2
Sayfa 28-29

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) Sınıfta 3 öğrenci var.

2) Çiçek.

3) Soldaki dolabın 4 çekmecesi var.

4) Öğretmen sarı elbise ve pembe ceket giymiş.

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

6) İnsan vücudu maketine göre 

beynin sağ tarafını görüyoruz.

1) 10 kedi var. 

2) 4 konuşan ve 2 uyuyan kedi var.

3) 2 tür hayvan var. Kedi ve fare.

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

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

AMigDALA
BeYinciK

BeYin SAPI
hiPOTALAMuS

KOrTeKS 

LiMBiK SiSTeM
LOB

OMuriLiK
SinirLer
ŞAKAK

FArKInI BuL
Sayfa 37



ABOne OL, 
ADreSine ücreTSiZ 

gönDereLiM.

BiLgi, OYun Ve 
eğLence BurADA!

SAğLIK DOLu 
BiLgiLeri, MAcerALI 

öYKüLeri OKuMAK iSTerSen 
Sen De KATIL BiZe.


