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Bilinçli Ol,
Kontrol Et!

Bu Derginin 
SAhiBi



Merhaba Sevgili Çocuklar,
Sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için yeterli, aynı zamanda dengeli 

beslenmeliyiz. Ancak temel yaşam maddemiz olan gıdalar bazı durumlarda 

kirlenip zararlı hâle gelebilir. Bu da sağlığımız için sorun oluşturabilir. Bu nedenle 

tükettiğiniz gıdaların hijyenik, yani temiz olmasına dikkat etmelisiniz. 

Şayet bir gıdanın bozulduğundan şüpheleniyorsanız asla o gıdayı yememelisiniz! 

Tadına bile bakmamalısınız! Çünkü gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler; 

gözle görülmezler, kokmazlar ve tatları algılanmaz. 

Ayrıca gıda satın alırken mutlaka etiketindeki tavsiye edilen tüketim tarihini 

(TETT) kontrol edin. Son kullanma tarihi yakın olanları ve kullanma tarihi 

geçenleri kesinlikle satın almayın! 

Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Bakan
Amca’dan

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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“PAKetlenmiş 
gIDAlArIn Son 

KullAnmA tArihine 
mutlAKA BAKIyorum, 

tArihi geçmişSe 
AlmIyorum.”
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dünyadan 
ne haber

Hava kirliliği tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bu kirliliğe 
sebep olan unsurlardan biri de motorlu taşıtlar. Bu yüzden 

bazı ülkeler önümüzdeki 10-20 yıl içinde benzinli araba 
satışlarını yasaklayacak. Sadece elektrik motorlu 
arabalara izin verecek. 
Bu nedenle bilim insanları yeni piller icat etmek için 
gece gündüz çalışıyorlar. Çünkü bu araçlar için özel 
piller üretmek gerekiyor. Biliyorsun piller hem çabuk 
bitiyor hem de geç doluyor. Güzel haber geçtiğimiz 

günlerde geldi. Bilim insanları yeni nesil bir pil icat 
etti. Yeni icat piller 6 dakika gibi çok kısa bir sürede 

doluyormuş. Bu pile sahip elektrikli araçlar tek şarjla 
neredeyse, istanbul’dan Ankara’ya kadar gidebilecekmiş. 

Bu Piller hAriKA! 

2008 yılında Norveç’te ilginç bir kasa yapılmıştı. Bu kasa bildiğin kasalara hiç 
benzemiyordu. Kasanın adı KüreSel tohum KASASI idi. Dünyanın başına 
bir felaket gelirse diye binlerce tohum örneği bu kasada 
korumaya alınmıştı. Senin de tahmin edeceğin gibi bu 
kasa, devasa büyüklükteydi. 2017 yılında yeni bir kasa 
inşa edildi. Bu kasanın adı ise ArKtiK DünyA Arşivi. 
Tohum kasasından farklı olarak burada dünyanın en 
önemli dokümanları, en önemli kitapları ve verileri 
arşivlenecekmiş. Bu veriler, uzun yıllar korunabilsin 
diye taşa oyulan yazılar gibi film makaralarına 
işleniyormuş.

54

yollAr ArIlArDAn Sorulur 
Çiçekten çiçeğe dolaşan arılar, işleri bitince kaybolmadan kovanlarına geri 
döner. Hem de en kısa yoldan. Peki, arılar bunu nasıl becerir? Geçtiğimiz 
günlerde bu sorunun cevabı bulundu. Bilim insanları arıların beyninin 
merkezinde bulunan ‘nöron KümeSi’ni keşfetti. Bu bölgedeki hücreler, insan, 
karınca gibi başka birçok canlıda da bulunuyormuş. Bu hücreler seyahatin 
bütün ayrıntılarını aklında tutup dönüş yolunda en kısa mesafeyle ilgili 
bilgiler üretmeye yarıyormuş. Bu gerçekten çok şaşırtıcı! Bir o kadar da önemli. 

DünyAnIn veriSi Bu KASADA!

çünKü Bu Bilgiler 
SAyeSinDe Bilim 
inSAnlArI ileriDe 
çoK DAhA gelişmiş 
gPS ve nAvigASyon 
teKnolojileri 
üreteceKler. 

virüSler KorKSun ArtIK! 
Bilimsel buluşlar gözle görünmeyen nesnelerin görünür 
olmasıyla ortaya çıkıyor. Çünkü görünür olan şeyleri 
daha iyi tanıyoruz. Yıllardır bilim insanları gözle 
görünemeyen yapıları daha iyi görüntülemek için 
çalışıyor. işte üç bilim insanı geliştirdikleri çok ileri bir 
mikroskop teknolojisiyle biyomolekülleri üç boyutlu 
görüntülemeyi başardı! 
Bu başarı nedeniyle de 2017 yılı noBel KimyA öDülünü 
hakettiler. Canlılarda bulunan biyomoleküller artık 
üç boyutlu görüntülenebilecek. Yani çok daha detaylı ve 
net olarak bu moleküller incelenebilecek. 

AyrIcA Bu Piller çoK DAhA uzun ömürlü 
olAcAKmIş. yAşAnABilir temiz Bir DünyA için 
Bu hABerleri DuymAK çoK SevinDirici!

Bu şeKilDe KASADA SAKlAnAn Bilgiler 500 
ile 1000 yIl ArASInDA KorunABileceKmiş. 
Bir Düşün BAKAlIm, Sen Bu KASADA neyi 
SAKlAmAK iSterDin? 

Bu SAyeDe virüSler BAştA olmAK üzere PeK çoK 
BiyomoleKül DAhA iyi tAnInABileceK. Böylece 
hAStAlIKlAr için çoK DAhA etKili ilAçlAr 
geliştirileBileceK. 



havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Pis bir koku mu geldi?
Yeni kesilmiş çimenlerin kokusu ne güzeldir! MuTfakTa 

pişen yemeğin kokusu da öyle. Bozulmuş bir peynirin 
kokusunun güzel olduğunu kimse söyleyemez.

Peki bunları hepimiz nasıl biliyoruz? Bunu beynimize kim 
söylüyor? Tabii ki burnumuz!

Mesela yemek üzere olduğun peynirin bozulmuş olduğunu yine burnumuz 
söyler. Öf, ne pis bir kokudur o! Ve böylece bizi de uyarmış olur. 

Sence kaç ayrı kokuyu ayırt edebiliriz? 
Biz söyleyelim: tAm 10 Bin fArKlI KoKuyu! 

Çok fazla gibi değil mi? Bir de hayvanları duysan! Hayvanlar bizden çok 
daha iyi koku alabiliyor. Üstelik tüm hayvanlar 
burnundan koku almıyor! Yakından bakalım mı? 

Bazı BöceKlerin 
kafasının üzerinde anten 
olduğunu görmüşsündür. 

İşte o böcekler, 
Antenleriyle koku 

alabiliyorlar. 

Kuzey Amerika’da yaşayan 
Boz AyIlArA bakalım. 
Onların burunlarındaki 
koku alma bölgeleri, 

insanlarınkinden tam 100 
kat daha büyük. Bu nedenle 

bir kokuyu kilometrelerce 
öteden alabilirler.

inSAnlArIn burnunda 
yaklaşık 5 milyon koku hücresi 
bulunuyor. Peki, KöPeKlerDe 
bu sayı kaçtır? Tahminin var mı? 
200 milyon! İşte bu yüzden 

eğitilen köpekler 
çok iyi koku alırlar.

Bu konuda hayvanlar 
içinde en farklısı 

yIlAn. Çatal şeklindeki 
Dilini aynı zamanda 
KoKu orgAnI olarak 

kullanabiliyor!
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Gözlem

* 3 tane büyük su bardağı
 * 3 farklı renkte gıda boyası

* 3 tane beyaz karanfil 
veya beyaz gül

SUYUN YOLCULUĞU
BeYaz karaNfiLLer reNk deĞişTirSiN iSTer MiSiN? 

iSterSen Seni DAhA fAzlA merAKlAnDIrmADAn 
Bu gözlemi nASIl yAPAcAğImIzI AnlAtAyIm.

Pembe, mavi ve sarı gibi daha birçok renkte karanfilin olabilir. hem de 
aldığın beyaz karanfilleri yapacağın bir çalışma ile renkli karanfillere 
çevirebilirsin. Ben bunu ilk öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım! yavaş 

yavaş renklerinin değişmesini izlemek çok güzeldi. gözünün önünde beyaz 
karanfiller, renklerini değiştirmeye başlıyor. harika bir şey, değil mi?

Gözlem başlasın o zaman!

iki SaaTTe Bir 
reSiMLeriNi 

çekeBiLiriz. HeM 
BU SaYede zaMaN 

içiNde karaNfiLLeriN 
reNGiNdeki deĞişiMi 

de GöreBiLiriz. 

öncelikle bize ne lazım?

Öncelikle bardaklara su 
dolduralım. Her birinin 
içine farklı renkteki 
gıda boyalarından 
birini dökelim. Boyanın 
dağılması için suyu, 
bir kaşık yardımıyla 
karıştıralım. 

Sonra üç beyaz karanfili, 
üç ayrı bardağın içine 
yerleştirelim. Bir gün, 
yani 24 saat boyunca 
ara ara karanfilleri 
gözlemleyelim.

İnsan vücudunda canlılığın devam etmesi için 
organların beslenmesi gerekiyor. Tıpkı yaptığımız 
gözlemdeki gibi kan da içinde taşıdığı 
besinlerle bütün vücudu dolaşıyor. 

Çiçekler gibi vücudumuzun da canlılığını 
koruyabilmesi için bu dolaşıma ihtiyacı var. 9

Bu gözlemle vücudumuzdaki 
dolaşım sisTeminin nasıl
çalıştığını da anlayabiliriz. 

Su, çiçeğin kökünden 
en uç yapraklarına 
kadar tüm çiçeği dolaşır. 
Suyun en uç yapraklara 
kadar dolaşması onun 
canlılığını koruması için 
çok önemlidir. 

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

Posta Adresi: 
 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi 

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

Sen de renk 
değiştiren 

karanfillerinin 
fotoğraflarını 
çekerek bize 

gönderebilirsin.  8
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bir dünya
0yun

ÇİZEN: ECE ZEBER
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EllErinE sağlık, afiyEt olsun!  

nasıl yaPılır?
* ellerini su ve sabunla iyice yıka.

* Bir büyüğünden yardım alıp enginarları minik minik doğra. 
tencereye koy ve üzerine bir limonu iyice sık.

* Kavanozdaki garnitürleri süzgece koy. Sürahideki suyun 
yarısını dök. Bunu lavaboda yapıp su iyice akana kadar bekle.

* iyice süzüldükten sonra onları da enginarların üzerine ekle.
* zeytinyağını hepsinin üzerine dök.

* Kalan yarım sürahi suyu da üzerlerine dök.
* Bir büyüğünden ocağı yakmasını iste. 

tencerenin kapağını kapat.
* Kısık ateşte yaklaşık yarım saat boyunca pişecek. 

* Pişip pişmediğini anlamak için ara sıra enginarlara
çatal batırabilirsin.

* yeterince yumuşadıysa dereotunu elinle parçalayarak 
tencereye ekle ve hepsini karıştır.
* Soğumasını bekle ve afiyetle ye!

2 enginAr

1 limon 

yArIm Demet 
Dereotu

Bir KüçüK 
KAvAnoz 
gArnitür 

4 KüçüK 
BArDAK Su 

yArIm çAy 
BArDAğI 

zeytinyAğI 

1918

seni yerim

Enginarda
C ve K vitamini bulunur.

EğEr düzEnli olarak yErsEn, vücudunun 
ihtiyacı olan dEmiri dE karşılayabilirsin. 

vücudun 
mikroPlarla 
savaşmasına 

yardımcı olur. 

lifli bir sEbzE olduğu için, sindirim 
sistEminE çok faydalıdır. 

nisan ayı gEldi mi, başlarız Enginarları 
Pazarda görmEyE. mayıs vE haziran ayı 

boyunca da görEbiliriz. 
ülkEmizdE EgE, marmara vE akdEniz 

bölgElErindE yEtişir. 

enginar
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7 hAzirAn Perşembe
Sevgili Günlük,

Bugün oyun parkında ne oldu bir bilsen. Ben salıncakta sallanmak istiyordum. Bir 

baktım salıncakta sıra var. Herkes 5 dakika sallanıyormuş ve sırada üç kişi vardı. 

“Ben o kadar bekleyemem en iyisi gideyim de tahterevalliye bineyim.” dedim. 

15 dakika sonra gittim sırada yine üç kişi var. “Ben 15 dakika önce de gelmiştim. 

Bu arkadaştan sonra ben vardım.” dedim. “İyi ama sen sırada beklemedin ki.” 

dediler. Ne olmuş yani sırada beklemediysem. 

Ben tahterevalliye binerek bekledim belki sıramı. Sırada beklemek çok sıkıcı sevgili 

günlüğüm. Bence bu park çok küçük...

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
9 hAzirAn cumartesi
Canım Günlüğüm!

Tatil ödevlerimi bitirmeye çalışıyorum. Yapıyorum yapıyorum, bitmiyor. Ama sabırla 

devam edeceğim, kendime söz verdim. Sonrasında da mahalle maçına gideceğim. 

Belki oyuncu eksiktir, katılırım. Geçen gün bir arkadaş maçı izlerken çocuklardan 

birini annesi çağırmış. O da onun yerine oyuna girmiş. Demek ki beklemenin 

faydaları da var. Hem maçı izlemek de çok keyifli. Ama beklemenin çok sıkıcı 

olduğu bir yer daha var. Trafik! Geçen gün yine trafikte kaldık. Ben de anneme 

dedim ki “Gördün mü çok sıkıcı işte! Yapabileceğimiz hiçbir şey yok!” Annem de 

bana “Evet sıkıcı ama bu vaktimizi de değerlendirebiliriz.” dedi. Plaka ve renk tutma 

oyunu oynadık. Annem bana göstermeden bir arabayı seçiyor ve plakasını yazıyor. 

Ben de etrafa dikkatlice bakıp o plakanın hangi arabada olduğunu bulmaya 

çalışıyorum. Babam arabayı sürdüğü için oyunumuza katılamadı tabii. Oyunu 

oynarken bir baktım eve gelmişiz. Bir şaşırdım! Trafiğin açıldığını bile fark etmemişim.

8 hAzirAn cuma
Günlük!

Bugün markette de parktaki gibi bir şey oldu. Alışverişimizi yaptıktan sonra 

kasaya gittik. Bir baktık ki sıra var. Annemle babam bir kasa seçip sıraya girdiler. 

Hiç de somurtmadılar. Birlikte sohbet ettiler, alışveriş listesini kontrol ettiler. Bense 

yine sabırsızlandım. “Off!” dedim. “Beklemek çok sıkıcı! Bir daha bu markete 

gelmeyelim.” Babam da dedi ki “Evet biraz kalabalık ama çok uzun sürmez.” 

Babama “Parkta da böyle oldu. Hiç eğlenemedim.” dedim. Annem de “Sırada 

beklemek o kadar da sıkıcı değildir. Parktayken sıradakilerle tanışıp konuşursan 

zaman çabucak geçer.” dedi. Aslında sırada bir sürü yeni çocuk vardı. 

Konuşsaydım yeni öğrendiğim bilmeceyi bile sorabilirdim. Bunu bir deneyeyim. 



muhteşem 
dönüşüm
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BeNiM GÜzeL kiTaP 
aYraCIM

Geri dönüşümle ilgili etkinlikler yapmaya bayılıyorum. Kullandığımız eşyaları 
atmayıp yeniden kullanılabilecek başka bir şeye dönüştürüyoruz. Bu harika 
bir şey! Sen de bazı şeyleri atmadan önce acaba bundan yeni bir şeyler 
yapabilir miyim diye düşünebilirsin. Çok farklı şeyler üreteceğine eminim! 

Hayal gücü ve emekle neler yapılmaz ki, öyle değil mi?

Ben KitAP oKumAyI çoK Severim. KitABImA BAşlAyIncA 
BIrAKmAK iStemem. eğer ArA vermem gereKirSe KAlDIğIm yere 
KAlemimle Bir işAret KoyArIm. AmA ArtIK öyle yAPmIyorum. 

çünKü çoK şirin AyrAçlArIm vAr. 
hem De KenDi ellerimle yAPtIm!

* çizgisiz beyaz bir kâğıt

* Küçük yapraklar

* makas

* şeffaf koli bandı

mAlzemelerimiz:

Öncelikle bahçelerde ağaçlardan veya 
bitkilerden yere dökülmüş olan küçük 

yaprakları toplayalım. Yapraklar hem minik 
hem de renkli olsun. 

Şimdi beyaz kâğıdımızı enini 
3 santimetre, boyunu da 15 

santimetre ölçüsünde keselim. 
Bu iş için büyüklerinden yardım 

isteyebilirsin. 

Hazırladığımız kâğıdın üzerine, 
topladığımız minik yaprakları gelişi 

güzel dizelim.

Yaprakları dizdiğimiz beyaz kâğıdın üzerini şeffaf 
koli bandı ile bantlayalım. Bunu, koli bandı kâğıdın 

etrafından taşacak şekilde yapalım.

Şimdi bir yüzünü bantladığımız kâğıdı ters çevirelim. 
Diğer yüzüne de yapraklar dizelim. Aynı şekilde bu 

yüzünü de koli bandı ile bantlayalım.

Şimdi de bantların taşan 
kısımlarını keselim.

işte KitAP AyrAcImIz
 hAzIr! eğer iSterSen BeyAz KâğIDIn 

üzerinDe yAPrAK DizmeK yerine, 
SevDiğin reSimleri çiziP BoyA 

KAlemlerinle BoyAyABilirSin veyA 
SevDiğin ArKADAşlArInIn ADInI 

rengârenK yAzABilirSin. 

arTık 

okuduğun 

kiTapTa 

kaldığın sayfayı 

bulman hiç zor 

olmayacak.
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ÇİZEN: MERT TUGEN



ben de
çizerim Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...

önce tüm çizgi hAreKetlerini DiKKAtle incele. şimDi 
çizmeye hAzIr mISIn? BAşlA o hâlDe. unutmA, AynISI olmASI 
gereKmiyor. o, Senin çiçeğin ve flAmingon olAcAK. onA 
iSteDiğin şeKli vereBilir ve iSteDiğin renKleri KullAnABilirSin.

PEMBE BİR FLAMİNGO NASIL ÇİZİLİR?

BİR GELİNCİK ÇİÇEĞİ NASIL ÇİZİLİR?
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1) KüÇüK  BİR ELİPSLE KAFASINI 
vE BAdEME BENZEyEN GövdESİNİ 

ÇİZEREK BAşLIyORuZ.

1)  öNCE BİR dAİRE ÇİZEREK 
BAşLAyALIM.

8) . . .vE yuvARLAK 
BİR hAREKEtLE 
dİĞER BACAĞINI 
tAMAMLAdIKtAN 

SONRA.. .

9) SON OLARAK 
PARMAKLARIyLA 

ÇİZİMİ 
BİtİRİyORuZ.

7)  AşAĞIyA dOĞRu 
İNEN KAvİSLİ BİR 

ÇİZGİ vE tERS 
BİR “L” İLE BİR  

BACAĞINI. . .

6) . . .vE yİNE üÇ SİvRİ KöşESİ 
OLAN KuyRuK tüyLERİNdEN 

SONRA.. .

5)  EN KüÇüK yAPRAKLARI 
EKLEyELİM.

6)  düZ BİR 
ÇİZGİyLE SAPINI 
OLuştuRALIM.

7)  tERS BİR “J” İLE.. . 8)  . . .vE uCuNA EKLEyECEĞİMİZ 
BİR ELİPSLE tOMuRCuĞuNu 

yAPALIM. vE ARtIK 
BOyAyABİLİRSİN.. .

2) İKİ hAREKEtLE KAFASINI 
GövdESINE BAĞLAyAN uZuN 
BOyNuNu OLuştuRuyORuZ.

2)  SONRA dAİRENİN ORtASINA 
İKİ KüÇüK  dAİRE dAhA 

EKLEyELİM.

3)  yİNE BİR ELİPS ÇİZEREK  
GöZ ÇİZGİSİNİ vE.. .

3)  şEKİLdEKİ GİBİ yAPRAKLARI 
ÇİZdİKtEN SONRA BüyüK dAİREyİ 

SİLELİM.

4) . . .İÇİNE  dAhA KüÇüK BİR ELİPSLE 
GöZBEBEĞİNİ yAPtIKtAN SONRA BİR 
yAĞMuR dAMLASI şEKLİNdE GAGASINI 

yAPIyORuZ.
4)  BENZER şEKİLdE  İÇ 

yAPRAKLARI vE.. .

5) üÇ SİvRİ KöşESİ OLAN 
KANAdI. . .

 BİZ FLAMİNGOMuZu 
PEMBEyE BOyAdIK, 
SENİNKİ NE RENK 

OLACAK?
İştE KARşINdA BİR 
GELİNCİK ÇİÇEĞİ!
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KÂĞIT KATLAMA SANATI
ORİGAMİ

SAHİL KENTLERİNDE YAŞAYAN ARKADAŞLARIMIZIN SIK SIK BİNDİĞİ, BELKİ 
MARTILARA SİMİT ATTIĞI VAPURLARDAN BİRİNİ YAPMAYA NE DERSİNİZ? 

EL İŞİ KÂĞITLARIMIZ HAZIRSA HAYDİ VAPURUMUZU 
YAPMAYA BAŞLAYALIM!

KAre el işi KâğIDImIzI 
renKli yüzü Bize BAKAcAK 
şeKilDe, KeSiK çizgilerDen 

KAtlAyIP AçAlIm.

elDe ettiğimiz 
şeKli, SolDAn 
SAğA Doğru 
tAm ortADAn 
KAtlAyAlIm.

KAmArA
Pencerelerini De

çizDiğimizDe vAPurumuz 
tAmAmlAnmIş olAcAK.

KeSiK çizgilerDen 
her iKi tArAfA Doğru 
AçArAK KAtlAyAlIm 

ve...

7 numArAlI 
şeKli 

oluşturAlIm.

KeSiK çizgiDen teKrAr 
yuKArIyA Doğru ve...

üStte KAlAn 
Köşeyi, KeSiK 

çizgiDen 
KAtlAyAlIm.

Bir Kez DAhA 
AşAğIyA Doğru 

KAtlAyArAK
5 numArAlI şeKli 

oluşturAlIm.

şİMdİ Bu 
GüZEL vAPuRu 
yüZdüRMEyE 
NE dERSİN?

Vapur



ÖRÜNTÜ
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farkını bul Piknikte neler oluyor?
işte KArşInDA KocAmAn Bir PiKniK AlAnI! AmA o DA ne! 
iKi reSim ArASInDA SAnKi fArKlIlIKlAr vAr. SAnA Bir iPucu! 
iKi reSim ArASInDA 10 fArK vAr. BulABilir miSin? 

SıRADAKİ HAYVAN HANGİSİ?
AşAğIDAKi hAyvAn reSimleri Belli Bir SIrAyA göre DizilDi. SIrAnIn SonunA hAngi 

hAyvAnIn geleceğini tAhmin eDeBilir miSin? en AlttAKi reSimleri 
Doğru yerlere yerleştireceKSin. hAyDi, BAşlAyAlIm!

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL



1 ) Duyu orgAnlArImIz ne işe yArAr   
Biliyor muSun? 

a. Dışarıdan gelen uyarıları alır, beyne iletir.

b. Dışarıdan gelen uyarıları alır, annesine iletir.

c. Dışarıdan gelen şarkıları alır, kulaklığa iletir.

d. Dışarıdan gelen sebzeleri alır, mutfağa iletir.

3) göz hAngi Duyu 
orgAnImIzDIr? 

a. Duyma 

c. Kaşıma 

5) KulAK 
hAngi Duyu 
orgAnImIzDIr?

a. Fısıldama

b. Görme

c. Şarkı söyleme 

d. Duyma

6) Deri hAngi Duyu 
orgAnImIzDIr?

a. Giysi

c. Dokunma

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
komikli test

4) Burun hAngi Duyu 
orgAnImIzDIr?

a. Hapşırma

b. Tıksırma 
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2) Dil hAngi Duyu 
orgAnImIzDIr? 

a. Koklama 

c. Dokunma

b. Tat alma

d. Zıplama

b. Görme 

d. Dokunma 

c. Koklama

d. Kaşınma 

b. Dans etme  

d. Koklama   

SAyfAyI 
çeK çIKAr. 

işAretlI yerlerDen KeS 
ve oynAmAyA BAşlA!

çizen: gökçe yavaş

nasıl oynanır?
Arkadaşlarını topla çünkü bu 
oyun süper! Kartları resimli 

yerleri alta gelecek şekilde üst 
üste koy. şimdi kartları karıştır. 
Arkadaşlarından biri içlerinden 

bir kart çeksin. Bakalım, gördüğü 
hareketleri yapabilecek mi?  

şimdi arkadaşınıza 10 üzerinden 
puanlar verin. Sonra sırayla tüm 
arkadaşların destenin içinden 
birer kart seçsinler. oyun bu 
şekilde devam etsin. oyun 

sonunda puanlarınızı toplayın. 
Acaba oyunu kim kazanacak? 

YILdIz kaYMaSI
Ellerinden biri havada olsun. 

Şimdi ayaklarını yerden 
kaldırmadan, hızlıca sağa 

doğru kay.     

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

saniye sürdü? 

SÜPerMeN UçUşU
Şimdi yere yüzüstü uzan. 
Ayaklarını havaya kaldır, 

ellerini de öne doğru uzat! 
Yoksa gerçekten uçuyor musun? 

MerakLI YILaN
Yere yüzüstü uzan. Ellerini 

de yere koy. Şimdi kafanı ve 
tüm vücudunu yukarı doğru 

uzatmaya çalış. 

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

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

değil mi? 

rOBOT daNSI
Bir robot olduğunu hayal et. 
Dizlerini ve dirseklerini hiç 

bükmeden dans etmeye çalış. 
Mekanik sesler de çıkar!  

aTLa dörTNaLa
Bir atın olsa ona nasıl 

binerdin? Haydi, şimdi bir 
binici olduğunu hayal et. Atla 

dörtnala koşmaya başla! 
çizen: gökçe yavaş önal

karTLarIN 
arkaSINdaki 
BiLMeCeLerI 
BiLeBiLeCek 

MiSiN?

TUrUNCUdUr 
reNGi, dIşINdaN 

TaTLIdIr içi. 
kaLINdIr kaBUĞU 
Pek YararLIdIr 

SUYU.

YaNIT: POrTakaL

112’dir NUMaraSI, 
“NaNi NaNi” diYe 
iNLeTir YOLLarI. 

HaSTaNeYe eN 
HIzLI GöTÜreN 

araçTIr.

YaNIT: aMBULaNS

kULakLIĞI var 
MÜzik diNLeNMez. 
dOkTOr kULaĞINa 

Takar, SeSiNi 
YaLNIz O aNLar. 

YaNIT: STeTOSkOP

HaSTaYSaN 
SeNi MUaYeNe 
eder, eLiNde 

STeTeSkOBUYLa 
kaLBiNi diNLer?

YaNIT: dOkTOr

kaBak 
diYeBiLirSiN 

ONa. aMa 
BaLdaN TaTLIdIr 

PişTiĞiNde.

YaNIT: BaL kaBaĞI

daMarLarda 
dOLaşIr 

OkSijeN ve BeSiN 
TaşIr 

akIşkaNdIr 
keNdiSi

kIrMIzIdIr reNGi

YaNIT: kaN

BeYNe BeNzer 
şekLi, kITIr 

kITIr YeMeSi. 
kaLIN da Bir 
kaBUĞU var, 

SiNCaBa ver, Bak 
Ne YaPar?

YaNIT: Ceviz

YIkaMazSaN 
eLLeriNi, daveT 

ederSiN keNdiSiNi. 
MeYve SeBzeLeriN 

ÜzeriNde BiLe 
SakLaNIr GizLi 

GizLi.
YaNIT: MikrOP

işareTLi 
YerLerdeN keS ve 

OYNaMaYa 
BaşLa!

SaYfaYI 
çek çIkar!

Bilmece
KArtlArI.

hAyDi SormAyA 
BAşlA!

çizen: göKçe yAvAş önAl



BiLMeCe
karTLarI

HaYdi 
arkadaşINa 
karTLardaki 
BiLMeCeLeri 

SOr!  
Bak BakaLIM 

BiLeBiLeCek Mi?



Yazan: Yıldıray Karakiya / Çizen: Gökçe Yavaş
LABİRENT Kahramanımızın okula gitmesine yardım et. okula gitmek 

için önce çantasını alması, sonra okul servisini yakalaması 
gerekiyor. yolda grip virüsüne yakalanmamaya dikkat et.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
LABİRENT

Ayşegül’ün 
Dişi fenA hâlDe AğrIyor. 

Bir An önce Diş heKiminin 
yolunu BulmASI lAzIm. AmA 

yollArDA BirAz KAyBolmuş giBi. 
onA yArDIm eDer miSin? 

KulaK burun 
boğaz

Kulağın burnun 
ya da boğazın 
ağrımıyorsa 

yanlış yerdesin.

Göz doKtoru
gözlerini muayene 

ettirmeyeceksin, yanlış doktor!

bEYİn CErraHI
Beyin ameliyatı 
olmayacaksın, 
yanlış geldin!

dErmatoloG 
cildinle ilgili bir 
sorunun yoksa 
aradığın doktor, 

dermatolog da değil.

ortopEdİst 
eğer kırılan ya da 

çatlayan bir kemiğin 
yoksa yanlış doktora 

geldin.

dİŞ HEKİmİ

SAyfAyI 
çeK çIKAr. 

işAretlI yerlerDen KeS 
ve oynAmAyA BAşlA!

çizen: gökçe yavaş

nasıl oynanır?
Arkadaşlarını topla çünkü bu 
oyun süper! Kartları resimli 

yerleri alta gelecek şekilde üst 
üste koy. şimdi kartları karıştır. 
Arkadaşlarından biri içlerinden 

bir kart çeksin. Bakalım, gördüğü 
hareketleri yapabilecek mi?  

şimdi arkadaşınıza 10 üzerinden 
puanlar verin. Sonra sırayla tüm 
arkadaşların destenin içinden 
birer kart seçsinler. oyun bu 
şekilde devam etsin. oyun 

sonunda puanlarınızı toplayın. 
Acaba oyunu kim kazanacak? 

YILdIz kaYMaSI
Ellerinden biri havada olsun. 

Şimdi ayaklarını yerden 
kaldırmadan, hızlıca sağa 

doğru kay.     

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

saniye sürdü? 

SÜPerMeN UçUşU
Şimdi yere yüzüstü uzan. 
Ayaklarını havaya kaldır, 

ellerini de öne doğru uzat! 
Yoksa gerçekten uçuyor musun? 

MerakLI YILaN
Yere yüzüstü uzan. Ellerini 

de yere koy. Şimdi kafanı ve 
tüm vücudunu yukarı doğru 

uzatmaya çalış. 

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

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

değil mi? 

rOBOT daNSI
Bir robot olduğunu hayal et. 
Dizlerini ve dirseklerini hiç 

bükmeden dans etmeye çalış. 
Mekanik sesler de çıkar!  

aTLa dörTNaLa
Bir atın olsa ona nasıl 

binerdin? Haydi, şimdi bir 
binici olduğunu hayal et. Atla 

dörtnala koşmaya başla! 

BU SOrUNUN 
CevaBINI TeMeL 
reiS’e SOrMaLI. 

BU SeBzeNiN 
içiNde  BOLCa 
deMir SakLI.

YaNIT: ISPaNak

BULUTLardaN 
YerYÜzÜNe iNer 

iNCe iNCe. 
BazeN de çOĞaLIr, 

GÜMBÜrTÜYLe 
ISLaTIr! 

YaNIT: YaĞMUr

iNekTeN de GeLir, 
keçideN de. 

SOĞUk da içiLir 
SICak da.

YaNIT: SÜT

rafadaNI da YeNir 
çOk PişMişi de. 
kaLIN GörÜNeN 

kaBUĞUNUN 
içiNdedir 
LezzeTi de. 

YaNIT: YUMUrTa

 HaSTa 

OLdUĞUNda 
dOkTOrUN 

YaNINda O 
YardIMCI OLUr 

SaNa. 

YaNIT:HeMşire

kaLIN kaBUĞUNUN 
içiNde HeM SÜT 

SakLI HeM MeYve. 
SaLLarSaN ONU 
SöYLer SaNa Ne 

OLdUĞUNU!

YaNIT: HiNdiSTaN 
Cevizi

Tek Bir kaBUĞUN 
içiNdeN, 

NaSIL çIkar 
ONLarCaSI 

BirdeN?
YaNIT: Nar

O OLMaSa 
içiMizde, dÜMdÜz 

YÜrÜYeBiLir MiYiz 
HiçBiriMiz de? 
YaNIT: iSkeLeT

BazeN dOkTOrLar 
iLaçLarI SIvIYLa 
verir. YUkarILara 
aSar ONU PIT PIT 

daMLar iLaCI. 
YaNIT: SerUM
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ÇENGEL 
BULMACA İç organlarını tanıyor musun?

İŞtE sorular:

36

1

4
5

3

2

6

1) oksijen almamız onun 
sayesinde. Bir değil iki 
tane var bünyemizde.

4) Kirli kanın 
temizlenmesi 

ondan 
sorulur.

2) işe 
yaramayan 

besinleri 
posa hâlinde 
vücuttan atar. 

işe yarayanları 
vücuda alır. 

3) Sağında ve solunda 
iki tane vardır, ondan da. 
Kanı süzer, arıtır.

5) Kanın 
vücutta 
dolaşması 
onun 
sayesinde.  
Bulunur sol 
göğsünde.

6) yediklerini 
alır, onları 
sindirir.

l i e A ü t K A l u A h n r l o I A c A
e A ü t c m l y v r t A ü D K I l K ş y
f ş h P e n K t A t e B o c g A K A i u

 i e A ü t K m l y D h n r D o I ğ c
 A ü t B A n A f u o A B D K n l A t
f ş ö P e n e t A m m B o A g A e v i u

u i A A ü t K m A S P h n r D o D ğ
e A ü n K u l y f g e A ü D K n o P
f ş ö m A n D A l i n A o c g A e v

u i e A ü t K m l y P h n r D o
 A ü t S A r I m S A K ü D K
  ö P e n K t A z m K o c

 A ö P e n K t A z m K o c f ü
 A ü t K m l y f g r e y f u r t
u i e A ü t K m l y P h n r D o ö v

u i e A ü t K m l y
 t n A r y

    t K m l y
  u i e A ü t K m l y
u I S P A n A K A K n m e

AvoKADo - BAlIK - DomAteS - greyfurt - ISPAnAK - lAhAnA - 
mAnDAlinA - nAr - SArImSAK - yumurtA -  

artık hangİ bEsİnlErİn daha sağlıklı 
olduğunu bİlİyorsun. aŞağıdakİ karıŞık 
kElİmElErİn İçİnE onlardan bazılarını 
sakladık. bulabİlİr mİsİn? 

sözcük avı
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
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Gizemli kutu!

bilim
kurdu
ÇİZEN: ECE ZEBER

4342



tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

İnanmayacaksın ama ilk buzdolabı insan gücüyle çalışıyordu!.
Günümüzdeki gibi fişi takılıp düğmesine basılınca çalışan türden değildi.

ilk buzdolabının yapımı 1790 yılında, ingiliz t. harris ile j. long tarafından 
gerçekleştirildi. Bu ilk buzdolabı, emme basma tulumbaya benziyordu. 

Çalışması için insan gücü gerekiyordu. Cihazın kullanımı çok zordu.
1834 yılında j. Perkins, insan gücü olmadan çalışan buzdolabını icat etti. 
Bu buzdolabı ise eter denilen bir gazla çalışıyordu. Bu gaz tehlikeli olduğu için 

buzdolabı güvenli değildi.

İLK BUZDOLABıNı 
KİM BULDU?

BuzDolABI Denince AKlInA ilK ne geliyor? hAngi görüntü 
cAnlAnIyor gözünDe? Benim AKlImA gelen ilK şey, SIcAK yAz 

günlerinDe DolABA KoşuP içtiğim miS giBi AyrAn ve limonAtA. 
iyi Ki BuzDolABI vAr Diyorum! BuzDolABI, yeDiğimiz BeSinleri uzun 

Süre BozulmADAn Korur. içeceKleri SoğuK tutAr. 
PeKi, Bu KADAr çoK işe yArAyAn BuzDolABI nASIl icAt eDilDi? 

ilK BuzDolABI nASIl görünüyorDu? 

4544

Yine bir doktor olan AlexAnDer KIrK, kömür ısısı ile çalışan 
ilk soğutma cihazını geliştirdi. 

Daha sonra elektrik enerjisiyle çalışan ilk buzdolabı yapıldı. 
Buzdolaplarının elektrik enerjisiyle çalışması devrim niteliğindeydi.
İsveçli mucitler freon gazı kullanılan ilk buzdolabını üretti. Bu gaz, daha 
etkili bir soğutma sağlıyordu. Aynı zamanda patlama riski de taşımıyordu. 

Bu yüzden freon gazı, buzdolabı tarihinde bir dönüm noktası oldu.
tamamen otomatik olarak çalışan bugünkü buzdolapları ise 1925 

yılında üretilmeye başlandı.

ArAştIrmAlAr DevAm etti

Daha sonra bir doktor olan john gorrIe 1844 yılında ticari 
amaçla kullanılan ilk buzdolabını yaptı. o aynı zamanda, evlerimizi 

serinlettiğimiz klimaların da babası sayılır.



BÜYÜLeYiCi HeYkeLLeriN daĞI:
Bu AyKi gezimizin nemrut DAğI’nA olDuğunu öğrenince, Sevinçten 
hAvAlArA uçtum! BelKi hAtIrlArSIn, DAğlArI çoK Seviyorum! uzun 

tIrmAnIşlArDAn SonrA vArDIğIm noKtADAn, mAnzArAyI Seyretmeye 
BAyIlIyorum! AmA nemrut yAlnIzcA Bir DAğ Değil, AynI zAmAnDA 

tArihi Bir yer. hAzIrSAn BAşlAyAlIm! 

Dağ yürüyüşüne uygun 
ayakkabılarım

fotoğraf makinem

hasta olmamak için montum ve 
şapkam

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?

ÇİZEN: MERT TUGEN

   ARKın 
ve 5 parmak

B
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Dürbünüm ve pusulam

not defterim ve kalemim

Diş fırçam ve macunum

tabii ki dağlara meraklı kuklam

NeMrUT



nemrut DAğI ADIyAmAn’In KAhtA ilçeSinDe Bulunuyor. 
şehirDen ArABAylA yAlnIzcA Bir yere KADAr 
giDeBiliyorSunuz. SonrASInI yürümeK gereKiyor. 
tePeye Doğru çIKtIKçA, heyKelleri görmeye BAşlIyorSunuz. 
ilK görDüğümDe gözlerime inAnAmADIm! Dev giBilerDi!

güneşin Doğuşunu 
BurADAn izlemeK 

için gün DoğmADAn 
yolA çIKtIK. 

AmA hAvA çoK 
SoğuKtu 

o SAAtlerDe. 
Bu yüzDen 

KAlIn giyinmeyi 
unutmAyIn! 
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nemrut dağı tam 
2150 metre yükseklikte. 

üzerinde 10 metrelik 
büyüleyici heykeller, bir 
de anıt mezar var.
Bu yapılar günümüzden 
2 bin yıl önce yaşamış 
KommAgene KrAllIğI 
zamanında yapılmış. 

Dünyanın sekizinci 
harikası olarak biliniyor.

uneSco Dünya Kültür 
mirası listesi’nde yer 
alıyor. 

heykeller kireç taşı 
bloklarından yapılmış. 

Bazıları insan yüzü, 
bazıları ise hayvan başları 
şeklinde.

Bir kısmı mitolojik tanrıları 
temsil ediyor. 

metrelerce uzunlukta 
kitabeler bulunuyor.

yalnızca tarihi değil, 
manzarası da muhteşem!



eL eMeĞi HediYe
ArKADAşlArInlA BirliKte SevDiKlerimize özel Bir heDiye 

yAPmAyA ne DerSin? hem De el emeği! SevDiKlerimizin 
Bu heDiyelere BAyIlAcAğInA eminim! SevDiğin Biri için 
emeK vermeK çoK DeğerliDir. Bugün en SevDiğimiz Kişi 
için Seninle güzel Bir heDiye hAzIrlAyAlIm. iSterSen, 

ArKADAşlArInlA toPlAnIP heP BirliKte çAlIşABilirSiniz.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
tam bize göre
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öncelikle saksımızın 
etrafını saracak 
büyüklükte çuval 

bezini alalım. Saksıyı 
bu çuval bezi ile 

yapıştırıcı kullanarak 
kaplayalım. 

Nasıl yapalım?

çuval bezi yoksa, soğumuş çayı orta 
derinlikte bir kaba koyalım. Saksıyı 

kaplayacak büyüklükteki kâğıdı, çaya 
batırıp 20 dakika kadar bekletelim. 

Sonra çıkarıp masa üzerinde kurumaya 
bırakalım. eski görünümlü bir renk 

alacaktır. Saksımızı 
bununla da kaplayabiliriz.

şimdi sıra geldi ağaç dallarına. Ağaç dallarını, 
kapladığımız saksının üzerine sık aralıklarla 
yapıştıralım. Dalların aynı büyüklükte olması 
gerekiyor. Dalları aynı boyutta kesmek için 
büyüklerinden yardım alabilirsin. tehlikeli 

olabilecek durumlarda büyüklerden yardım almak 
gerekir. Senin de böyle davranacağına eminim!

Son olarak yapıştırdığımız dalların 
üzerine birkaç sıra saman ipi saralım. 

Böylece saksımız daha doğal 
görünecek. Birkaç sıra sardıktan sonra 

ucunu kurdele gibi bağlayalım.

arTık onu 
sevgiyle 

verebilirsin. 

SevdikLeriMize 

* Plastik ya da başka bir 
malzemeden yapılmış saksı

* Bahçeden veya parktan 
topladığımız kuru dallar

* Saman ipi

* yapıştırıcı

* çuval kumaşı ya da çaya 
batırılmış, kurutulmuş, eski 
görünümü verilmiş kâğıt

mAlzemelerimiz:

unutmadan, küçük bir karta 
özel bir mesaj yazalım. hediyemizin 

üzerine iliştirelim. 

iş
Te

, e
l emeği hediyemiz hazır! 



SÜRAHİYİ BEN KIRDIM!
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Mehmet ve annesi dün bize geldi. Bize misafir gelmesine bayılıyorum. Bir de 
benim yaşlarımda çocukları varsa işte o zaman daha güzel oluyor. Mehmet ile 
anaokulundan beri arkadaşız. Çok iyi anlaşırız. İkimiz de büyüyünce öğretmen 
olmak istiyoruz. O matematik öğretmeni ben de beden eğitimi öğretmeni. Aynı 
okulda öğretmen olmak gibi hayallerimiz bile var. Bir araya geldiğimizde uzun 
uzun konuşuyoruz.

Annem o gün misafirlerimiz için güzel kurabiyeler yaptı. Hem de en sevdiğimiz 
fındıklı kurabiyelerden. Annemler salonda otururken biz de odamda sohbet 
etmeye başladık. Bir taraftan da lezzetli kurabiyelerden yiyorduk. Mehmet 
susadığını söyledi. İkimiz birlikte mutfağa gittik. Dolaptan temiz bardak alırken 
kolum tezgahta duran cam sürahiye takıldı. Sürahi yere düşüp kırıldı. 

53

PeKi, yA Sen olSAyDIn? Böyle Bir olAy yAşAmIş 
olSAyDIn nASIl DAvrAnIrDIn?

Mehmet de ben de ne olduğunu anlayamadık. Şaşkınlıkla 
birbirimize baktık. Annelerimiz koşarak mutfağa geldi. 

Onlar da korkmuştu.  
“Ne oldu, o ses neydi?” dedi annem.

“Hiçbir şey yok anne, sürahi düştü.” diyebildim. 
“Nasıl kırıldı peki?” dedi Mehmet’in annesi. 
Biraz korkmuştum. 
“Kimin kırdığını görmedim.” dedim. Mehmet de 
benim yaptığımı söylemedi. 

Misafirlerimiz gittikten sonra annem beni yanına 
çağırdı.

 “Bugün olanlar hakkında biraz konuşalım mı?” dedi.
“Evet anne, sana söylemek istediğim şeyler var. 

Ben sana doğruyu söyleyemedim. Korktum! Sürahiye benim 
kolum takıldı. Yere düştü ve sonra da kırıldı. Kızdın mı bana?” 
dedim. 
“Hayır, kızmadım. Sadece bana doğruyu söylememene 
üzüldüm. Bazen istemeden bir şeyleri kırabiliriz. Bu çok 
normal bir şey. Hepimizin başına gelebilir. Önemli olan 
doğruyu söylemek. Sen korktuğun için ne yapacağına karar 
veremedin sanırım. Bilmeni isterim ki bana her şeyi rahatlıkla 
söyleyebilirsin. Bu olay bizim için bir tecrübe olsun.” dedi. 
Çok rahatlamıştım. Annem ile konuşunca doğruyu 
söylemenin gerçeği gizlemekten daha rahatlatıcı olduğunu 
anladım. 

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

ya sen 
olsaydın



tırtıldan kelebeğe! 
dÜNYaNIN eN Göz aLICI, aYNI zaMaNda da eN NariN 

HaYvaNLarINdaN Biri keLeBek. ONUN HakkINda 
BiLMediĞiN şeYLer vardIr BeLki... 

hayvanlar âlemi
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*keLeBekLer 
eN çOk

TrOPikaL 
OrMaN 

BöLGeLeriNde 
YaşarLar.

*dÜNYa 
ÜzeriNde 
YakLaşIk 

keLeBek vardIr. 

*ONLar keLeBek OLarak dOĞMaz. iLk dOĞdUkLarINda Birer 
TIrTILLardIr. YakIN çevreLeriNdeki BiTkiLeri YiYerek 

BeSLeNirLer. SONra eTrafLarINa Bir kOza örerLer. 
zaMaNI GeLdiĞiNde, O kOzadaN Birer 

keLeBek OLarak çIkarLar! 

*keLeBekLeriN aĞIz YaPISININ PiPeTe BeNzediĞiNi 
BiLiYOr MUYdUN?  keLeBekLer aCIkTIĞI zaMaN PiPeT GiBi 

OLaN aĞIzLarIYLa çiçekLeriN özÜNÜ eMer. karINLarI 
TOkkeN iSe aĞIzLarI rULO şekLiNde BaşLarININ aLT 

kISMINda BULUNUr. 

*keLeBekLeriN TaM 4 kaNadI 
ve 6 BaCaĞI vardIr! 

keLeBekLeriN diLLeri 
aYakLarINdadIr! 

eveT, YaNLIş OkUMadIN! 
keLeBekLeriN 

aYakLarINda TaT 
aLMa dUYarGaLarI 

vardIr YaNi diLLeri 
aYakLarINdadIr 

diYeBiLiriz.

*BazI keLeBekLer 
kiLOMeTreLerCe MeSafe 

UçaBiLir. 

*şiMdi SaNa Bir SIr vereLiM! dÜNYada HiçBir keLeBek 
Bir GÜN YaşaMaz. SöYLeNdiĞi GiBi öMÜrLeri Bir GÜN 

deĞiLdir! keLeBekLer TÜrLeriNe Göre 1 HafTa iLe 
1 YIL araSINda Yaşar.

*ONLara daHa 
YakINdaN BakMak 

iSTer MiSiN? 
avrUPa’NIN eN 
BÜYÜk keLeBek 
UçUş aLaNINa 

SaHiP OLaN 
kONYa’daki 

TrOPikaL keLeBek 
BaHçeSi’Ni 

ziYareT 
edeBiLirSiN. 

BUrada 15 
çeşiTTeN fazLa 
keLeBek GörMeN 

MÜMkÜN! 



Sevgili tArIK,
Hatrımızı sormuşsun. Teşekkür ederim. Çinko ve ben çok iyiyiz. Ayağın için çok 
üzüldüm. Umarım çabucak iyileşirsin. Şunu bilmelisin ki çabuk büyümek için çok 
spor yapmak değil, bilinçli spor yapmak lazım. Her hareket spor değildir. Isınma 
hareketleri yapmadan ağır hareketler yapmak, kemik ve kaslara zarar verir. 
İyileşmesi uzun sürebilir.
Spor yapmaya hafif bir yürüyüşle başlamalısın. Yaralanmaları önlemek için 
ayak sağlığına uygun, kaymayan bir spor ayakkabı giymelisin. Havaya ve spor 
yapacağın yere uygun bir kıyafet seçmelisin.
Bunların yanında spor sırasında doğru nefes almalısın. Yemekten hemen 
sonra veya açken spor yapmamalısın. Egzersiz yaparken su içmeyi de ihmal 
etmemelisin. Vücudunu zorlayan ani hareketlerden kaçınmalısın.
Doğru hareket sadece spor yaparken değil, evde ve sokakta da önemlidir. 
Mesela yüksek yerden atlamak doğru değildir. Aynı şekilde ağır eşyaları 
kaldırmak da sakıncalıdır. Bir de yerden bir şey alırken dizlerini büküp çömelerek 
almak, eşyayı vücuduna yakın tutarak kaldırmak daha sağlıklıdır.
Vücudumuz bize hayat boyu lazım. Ona her zaman iyi bakmalıyız, Tarıkcığım. 

Doktor Demir

Sevgili DoKtor Demir, 
Nasılsınız? Size bir sorum olacak. Spor yapmaya yeni 
başladım. Bir an önce büyümek istiyorum. Çok uzun 
saatler, çok fazla spor yaptım; atladım, zıpladım, 
eğildim, kalktım. Oradan tutunup sallandım, buradan 
tutunup sallandım. Sanırım bu büyüme hayalimi biraz 
abarttım. Çok spor yapmanın sonucunda ayak bileğimi 
incittim. Şimdi yatıyorum. İki hafta ayağımın üzerine 
basmamam gerekiyormuş. Eskiden evde de buna benzer 
sorunlar yaşamıştım. Dikkat etmeden hareket ettiğim için 
birçok defa kolumu veya bacağımı incittim.

Sakatlanınca spor yapamıyorum. Spor yapamayınca 
büyümem yavaşlar mı diye de korkuyorum. Sizce de çok 
spor yaparsam çabuk büyür müyüm? Spor yaparken 
nelere dikkat etmeliyim? Cevabınızı merakla bekliyorum. 

Tarık

sPor yaPamayınca büyümEm 
yavaşlar diyE korkuyorum. 

sizcE dE çok sPor yaParsam çabuk 
büyür müyüm?

Dr.Demir
ve Çinko

ÇİZEN: MERT TUGEN
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sPor yaPmaya 
hafif bir yürüyüşlE başlamalısın

sPor sırasında doğru nEfEs almalısın

EgzErsiz yaParkEn su içmEyi 
ihmal EtmEmElisin

vücudunu zorlayan ani 
harEkEtlErdEn kaçınmalısın



YAZAN: BURCU ARMAN / ÇİZEN CİHAN DAĞ

meraklı
masallar
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Neşeyle Büyüyenler ülkesi’nin Çocukları
Mira’nın saçları çimen yeşiliydi. Öyle güzel bir yeşildi ki bu, çimenler bile gıpta ederdi. 

Fakat saçlarının asıl özelliği yeşil olması değil, doğduğundan beri saçlarının arasında bir 
kuş beslemesiydi. Evet, bir kuş! Bizim için garip ama Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nin çocukları 

için garip değildi. Çünkü o ülkenin çocuklarının saçları renkliydi ve her birinde bir kuş 
yaşardı. Yeterince büyüdüklerinde kuşlar çocuklarla vedalaşırlardı. Çünkü o zaman yeni 

doğanların saçlarına giderlerdi.

İşte, Mira’nın da böyle bir kuşu vardı; yeşil saçlarının arasından neşe saçan mor bir kuş… 
Gün doğduğunda neşeyle öterek Mira’yı uyandırırdı. Ona bir fikir gerektiğinde yardımcı 
olurdu. Mesela ormanda hangi yoldan gitmeli? Hooop! Bir kanat çırpışında havalanırdı 

Mor kuşu. Yollara bakar ve kararını Mira’ya bildirirdi. 
Fakat sonra bir gün annesi ve babası Mira’nın yanına gelip

“Artık yeterince büyüdün Mira. Kuşa ihtiyacın yok!” dedi.

Doğduğundan beri birlikteydiler.    
Şimdi nasıl ayrılabilirlerdi ki? 

“Hayır!” dedi Mira “Bırakmayacağım onu.” 
Ertesi gün durumu arkadaşlarına açıkladı. Hepsi aynı yaştaydı. 

Gece hepsinin ailesi onlarla konuşmuştu. Mira “Bırakmamalıyız. Bizim bu kuşlar. 
Bizi büyüttüler. Bırakamayız.” dedi. Arkadaşları da ona katıldı.

Aradan iki gün geçtikten sonra Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nde hiç rastlanmayan bir 
şey oldu. Yeni doğan bebekler çılgınlar gibi ağlıyor, düşüyor, yerlerde yuvarlanıyordu. 
Mira birinin annesine yanaşıp “Nesi var?” diye sordu. Annesi “Bilmiyorum, yüz yıllardır 
ilk defa kuş gelmedi. Ona yol gösterecek bir arkadaşı yok.” dedi, ağlayarak. Mira 

yaptıkları hatanın farkına vardı. Artık büyümüştü. Mor kuşunun onun gibi yeni 
çocuklara gitmesi gerekiyordu. Yani büyüteceği, ona neşe saçacağı, yol göstereceği 

yeni bir arkadaşa.

Tekrar kafa kafaya verdi arkadaşlarıyla. Bu sefer doğru bir karar vereceklerdi. 
Komşularını çağırdılar. Ortalık pazar yeri gibiydi. Ağlayan bebekler, zıplamaya çalışan 

çocuklar. Mira “Herkesten özür diliyoruz! Dengenin bozulacağını bilseydik asla bu 
bencilliği yapmazdık. Kuşlarımız bizi hep mutlu etti. Şimdi sıra sizde!” dedi ve o anda 

Mira ile arkadaşlarının rengârenk kuşları havalanarak yeni çocukların saçlarının 
arasına yerleşiverdi. Mira’nın mor kuşu, bir kızın pembe renkli saçlarında yer bulmuş; 

neşeli neşeli ötüyordu oradan. 
Bu karar sayesinde, Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nin çocukları yeniden 

neşeyle büyümeye devam ettiler.



şimDi SAnA KenDi meSleğimle ilgili BAzI iPuçlArI vereceğim. 
Bu Bilgilerin izini SürereK, Benim hAngi meSleği 

yAPtIğImI BulABilirSin.

bu eller kimin?

bu tahlillEri 
kim yaPıyor?
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• Sence saçlarında bir kuşun yaşaması nasıl bir duygudur? 
Senin saçlarında bir hayvan yaşayacak olsa neyi seçerdin?

• Mira kuşundan neden ayrılmak istemedi sence? Peki, Mira 
kuşundan ayrılmaya nasıl karar verdi?

• Masalın sonunu sevdin mi?
Yazarın yerinde olsan bu masala nasıl bir son yazardın? 

merak ediyorum...
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Benim 
işimde, 

hekimler benden 
hastalarıyla ilgili bazı 

sağlık bilgilerine ulaşmamı 
isterler. Bu bilgiler, 

hastalara daha çok 
yardımcı olabilmek için 

gereklidir.
Hekim 

tarafından 
istenen test, analiz 
ve tahlilleri yaparım. 

Bunun için laboratuvar 
araç ve gereçlerini kullanırım. 

Hastalardan kan, idrar ve 
diğer klinik örnekleri alırım. Bu 

örnekler üzerinde gerekli testleri 
yaparım. Sonuçları rapor 
hâline getirerek uzman 

hekime gönderirim. 

Laboratuvar 
araç ve 

gereçlerinin düzen ve 
temizliğine çok dikkat ederim. 
Çalıştığım araç ve gereçlerin 

günlük bakımını yaparım. Benim 
işimde temizlik çok önemlidir. 
Temizlik kadar önemli olan bir 
başka şey de dikkatli ve düzenli 

çalışmaktır. Doğru sonuçlara 
ulaşabilmek için çok hassas 

çalışırım.

Bu iPuçlArInDAn SonrA meSleğimi 
BulABilDin mi?



Anıt mezAr: Büyük etkileyici ve 
gösterişli mezarlara denir. Tarihi de-
ğeri olan kişilerin mezarlarıdır.

ArktikA: Kuzey kutup dairesinin 
üstünde kalan bölge olarak tanım-
lanır. 

DokümAn: Çeşitli bilgilerin yer al-
dığı belgedir.

Dönüm noktAsı: Bir durumun, 
bir olayın yepyeni bir hâle geçme 
aşamasına verilen isimdir. 

emme bAsmA tulumbA: Yer 
altındaki suyu yeryüzüne çıkarmak 
için kullanılan araçlara tulumba de-
nir. Çıkan suyu daha yüksek yerlere 
depolamak için kullanılan tulum-
balara da ‘emme basma tulumba’ 
denir. En fazla 7-8 metre yukarıya 
kadar taşıyabilirler. 

eter: Renksiz, çok uçucu ve kendi-
ne özgü bir kokusu bulunan kimya-
sal bir sıvıdır. 

GArnitür: Bazı yemeklerin yanına 
eklenen haşlanmış sebzelere denir. 

GıptA: Kıskançlıkla karıştırılsa da 
gıpta pozitif, kıskançlık ise negatif 
bir anlam taşır. Kıskançlık kişinin 
başkasında olup kendisinde olma-
yan bir özelliğin veya varlığın o kim-
sede de olmamasını isteme durumu-
dur. Gıptada ise kişi başkasında olan 
o şeyi sever, beğenir, takdir eder 
hatta imrenir ve kendisinde de hem 
de onda olmasını ister.

Gps: Uzaydaki uydular yardımıyla 
dünyada bulunduğumuz konumu 
veya her hangi bir noktayı tespit et-
memize yarayan sistem.

kAmArA: Gemilerde yolcu ve gemi-
cilerin kaldığı oda.

dolAşım sistemi: Kalp tarafından 
pompalanan kanın damarlarımızın 
aracılığıyla vücudumuzun tüm hücre-
lerine ulaştığı dolaşım ağı veya siste-
midir.  

kireç tAşı: Doğada bol miktarda 
bulunan beyaz renkli bir taş çeşidinin 
adıdır. Kireç yapımında kullanılır.

klinik örnek: Hastalığın daha de-
taylı anlaşılması için vücuttan alınan 
tahlil örneklerine verilen isimdir.  

kommAGene krAllığı: Çok eski 
çağlarda günümüzdeki Adıyaman, 
Kahramanmaraş ve Gaziantep’i içine 
alan bölgedir.

kozA: İpekböceğinin ördüğü ve içine 
kapandoğı korunak.

mâni: Çoğunlukla yedi heceden ve 
kâfiyeli dörtlüklerden oluşan halk şiir-
leridir.

mitolojik: ‘Mit’ efsane demektir. 
Efsane de kuşaktan kuşağa yazılı veya 
sözlü olarak aktarılır. Bilimsel bir doğ-
ruluğu olması gerekmeyen, zaman ve 
doğa üstü hâlleri anlatan hikâyelerdir. 
Bir savaşçının tek başına bir orduyu 
yenmesi, bir kurdun emzirdiği bir be-
beğin bir milleti kurtarması gibi. İşte 
farklı farklı mitlerin sınıflandırıldığı, 
incelendiği, yorumlandığı çalışma ve 
araştırma sahasına ‘mitoloji’ denir. 
mitolojik de, mitolojinin sahasına 
giren şey demektir. Yani Komagene 
Krallığı ve kralları tarih ve arkeoloji 
biliminin konusuyken, bir Komagene 
Kralının insan üstü güçler sergileyerek 

Adın-Soyadın: 

t.c Kimlik numaran:

Adresin: 

e-posta 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

gösterdiği başarı ise mitolojinin ça-
lışma ve araştırma konusuna girer.

nAviGAsyon: Bir yerden başka bir 
yere en kısa yoldan gitmemizi sağla-
yan teknolojik yol kılavuzu. 

nobel kimyA ödülü: 100 yılı aş-
kın bir zamandır insanlığa faydalı iş-
ler yapanlara Nobel Ödülü verilmek-
te. Bu ödüller kimya, fizik, biyoloji, 
tıp, edebiyat gibi alanlarda faydalı 
işler yapanlara  verilmektedir.

nöron: Beyindeki bilgileri bir yer-
den bir yere taşımakla görevli sinir 
hücresi.

posA: Her türlü besin maddesinin 
suyunu tamamen aldıktan sonra ge-
riye kalan kısmına verilen isim. 

ses DAlGAsı: Sesin oluşabilmesi 
için titreşim olması gerekir. Örneğin 
iki nesneyi birbirine çarptığımızda 
bir titreşim oluşur. Bu titreşim ha-
vaya çarpar ve gözle göremediğimiz 
ama suya düşen damlanın çıkardığı 
dalgalar gibi bir dalgalanmaya se-
bep olur. Havanın olağan hâlindeki 
bu ani dalgalanma sonucunda da 
ses ortaya çıkar. İşte titreşimin ha-
vaya çarpması sonucunda oluşan bu 
dalgalara ses dalgası denilir.

tAhlil: Bir maddenin kimyasal 
özelliklerini anlamak için yapılan iş-
lemlerdir.

tropikAl: Dünyanın ortasından 
geçtiği farz edilen çizgisine ekvator 
denir. Bu çizginin hemen kuzeyinde 
ve güneyinde kalan coğrafi yere de 
tropikal bölge denir. Bu bölgede kış 
olmaz. Fakat sürekli yağış görülür.

Dergini oKurKen SAyfAlArDA görDüğün AltI çizili 
Kelimelerin AnlAmlArInI, BurADA BulABilirSin.

evet, Ben Bir lABorAntIm

laborant kelimesi yerine laboratuvar teknisyeni de kullanılır. 
ikisi de benim mesleğimin adı. Daha önce benim mesleğimde olan 
birisiyle hiç karşılaştın mı? Ben hastanelerin, sağlık kurumlarının 

laboratuvarlarında çalışırım. yaptığım testlerin sonuçlarını 
hekime gönderirim. Bu bilgiler, onun çok işine yarar. 
Bu bilgilerle hastaları için en doğru kararları verir.
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Peki, 
araNIzda 

BeNiM GiBi 
LaBOraNT 

OLMak iSTeYeN 
var MI?

Tüm alanların doldurulması zorunludur.
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SözcüK AvIçengel 
BulmAcA

1. AKciğer

2. BAğIrSAK

3. BöBreK

4. KArAciğer

5. KAlP

6. miDe

fArKInI Bul örüntü

Sayfa 37Sayfa 36

Sayfa 28 Sayfa 29

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

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

facebook/Saglikcocuk
twitter @saglikcocuk

Sağlık Sokağı çocukları’nı, 
masalları, oyunları, 

bulmacaları sevdin mi?
Sağlık Sokağı çocukları 

gibi sen de Ahmet Dede ile 
uçurtma yapmak ister miydin?

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

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
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ABone ol, 
ADreSine ücretSiz 

gönDerelim.

SAğlIK Dolu 
Bilgileri, mAcerAlI 

öyKüleri oKumAK iSterSen 
Sen De KAtIl Bize.

Bilgi, oyun ve 
eğlence BurADA!


