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Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Uzun bir tatilin daha sonuna geldiniz. Okulların açılmasıyla birlikte 

arkadaşlarınızla güzel oyunlar oynayacak, derslerde yepyeni 
bilgiler edineceksiniz.

Her zaman olduğu gibi okul döneminde de sağlığınıza dikkat 
etmelisiniz. Bunun için sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen 

göstermelisiniz. Çünkü doğru beslenme beden sağlığınızı koruduğu gibi 
zihin gücünüzü de artırmaktadır. Özellikle kahvaltı yapmak, gelişim 

çağında olan sizler için çok önemlidir.

Bununla birlikte atıştırmalıklarınıza da dikkat etmelisiniz. Ana öğünler 
dışında mevsim meyveleri ve sebzelerinden yiyebilirsiniz. Böylece bu 

gıdalardan size gerekli vitaminleri de almış olursunuz.

Hepinize zihin açıklığı dilerim.

erKen 
yAtIp erKen 
KAlKIyorum. 
KAhvAltImI 

yApIp oKulumA 
giDiyorum.
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dünyadan 
ne haber

Görme bozukluğu olan birçok kişi ya önlerindeki yazıyı 
okuyamıyor ya da yüzleri tanımakta zorlanıyor. Fakat 

onlar için sevindirici bir haberimiz var. Yeni icat edilen 
esight3 adı verilen akıllı gözlük, ağır görme 
bozukluğu için çok daha net görüş sağlıyormuş.  
Şarj edilebilen ve bakılan cismi kamerasıyla 
yakalama özelliği bulunan bu gözlük, cisimleri 24 
kat büyütüyormuş. Büyüttüğü cisimleri iki ekrana 
yansıtıyor ve çok net görüş sağlıyormuş. Bu gözlük 

sayesinde birçok insan kitapları ve sokak levhalarını 
okuyabiliyor, uzaktaki nesneleri görebiliyor ve insanların 

yüzlerinin aslında nasıl göründüğünü biliyormuş.

Bu gözlüK ÇoK AKIllI!

Sevdiğimiz eşya veya malzemelerimize bir zarar gelince üzülüyoruz. Elimizden 
gelirse onları tamir etmeye çalışıyoruz. Fakat önümüzdeki günlerde belki de böyle 
bir şeye ihtiyaç kalmayacak. Çünkü gelecek günlerde eşyalarımız kendi kendini 
tamir edebilir. “Bu da nereden çıktı?” demeyin. Geçtiğimiz 
günlerde harvard üniversitesi bilim insanları kendi 
kendini tamir eden kauçuk yapmayı başardı. 
Geliştirdikleri yöntemle yırtılan, kesilen veya delinen 
kauçuk kendi kendini yeniliyor. Bu da kauçuk 
moleküllerinin içine yerleştirdikleri özel iplikçiklerle 
oluyor. Geliştirilen malzeme, gelecekte çeşitli 
teknolojilerde kullanılabilir. Örneğin, otomobil 
lastiklerinde kullanılabilir. 
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AhtApottAn ilhAm AlAn mühenDiSler
Ahtapotların birçok özelliği gerçekten çok ilginç! en şaşırtıcı olanı ise üç 
kalpli olmaları. Bunun dışında tehlike anında renk değiştirmeleri de yine ilgi 
çekici özelliklerinden. Ahtapotların bu kamuflaj yeteneğini bilim insanları uzun 
zamandır inceliyormuş ve yaptıkları incelemeler ile ahtapotların bu sırrını çözmeyi 
başarmışlar. Elde ettikleri bilgiler, mühendisler için bir ilham kaynağı olmuş. 
Ahtapotun bu özelliğini örnek alarak sentetik ‘kamuflajlı cilt’ üretmişler. 

KenDi KenDini tAmir eDen KAuÇuK olur mu?

Bu ‘KAmuflAjlI cilt’ ile 
KAplAnAcAK ciSimler, 

SAniyeler iÇinDe 
ortAmIn rengine 

BürüneBileceK.  
Böylece 

tehliKelere KArşI 
gizleneBileceKler. 

Bu teKnolojiK 
imKânIn önceliKle 

ASKeri AlAnDA 
KullAnIlAcAğI  
Düşünülüyor. 

Bu BAKteriler enerji üretiyor
Evlerin çatılarında hiç güneş panelleri gördün mü? 
Bu güneş panelleri özel yapıları sayesinde güneş 
ısısını başka enerjilere dönüştürür. Evimize sıcak su 
sağlar. Bilim insanları uzun yıllardır güneş enerjisini 
başka enerji türlerine dönüştürmeye çalışıyor. 
Geçtiğimiz günlerde bunun için çok ilginç bir yol 
bulundu. O da bakterileri özel bir malzeme ile 
kaplamak ve bakteriler üzerinden enerji elde etmek. 
Mühendisler bu malzemenin özelliği sayesinde güneş 
enerjisini kimyasal enerjiye çevirmeyi başarmışlar. 

Bir şAşIrtIcI özelliği De Wi-fi ve hDmI özelliKlerinin 
BulunmASI. Bu özelliği SAyeSinDe görDüğü reSim ve 
viDeolArI internet üzerinDen gönDereBileceKmiş.
teK KuSuru şimDiliK 10 Bin DolAr giBi Bir fiyAtInIn olmASI!

Böylece pAtlAyAn veyA KeSilen teKerleğin 
DeğiştirilmeSi gereKmeyeBilir. hAttA mAlzeme 
ArAÇ hAreKet hâlinDeyKen Bile KenDini 
tAmir eDeBilir. Böylece muhtemel KAzA ve 
hASArlArIn DA önüne geÇilmiş olur.

Böylece cAnlI orgAnizmAlAr yeni enerji KAynAğImIz 
olABilir. işin en şAşIrtIcI tArAfI iSe BAKterileri 
KullAnArAK enerji elDe etmeK! iyi Ki inSAnlIK iÇin 
ÇAlIşAn inSAnlAr vAr!
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Vücudumdaki 
rakamlar

Nasıl rakamlar? mesela bir kalbimiz, 
iki akciğerimiz var, gibi mi? 

Tamam buNu biliyorsuN. 
Peki dahası? saymaya hazır mısıN? 

işiN ucuNda faydalı bir 
maTemaTik var! 

oraNıNda daha 
küçükTür. 

sol akciğeriN, 
sağ 

akciğeriNdeN 

Bunun sebebini 
araştırmaya ne dersin?

yaklaşık

yaklaşık

% 10 
17

tam 43!

% 8’i 
Peki esNerkeN?

32
çoğu 

yeTişkiNiN

dişi vardır. 

bir yeTişkiNiN midesi 
yaklaşık

yiyecek alabilir

2 liTre

vücuduNda, seNiN ağırlığıNıN

kadar kaN buluNur.

mesela 50 kg 
ağırlığıNdaysaN 

vücuduNda 
yaklaşık 4 lT. kan 

var demekTir.

gülümsemek 
içiN

yüz kasımızı 
kullaNırız. 

yüzde
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cam 
keNarıNdaki 
yeşillikler

evDe Dereotu ve mAyDAnoz yetiştirmeye ne DerSin? 

* Dikdörtgen şeklinde derin bir saksı
* Saksının içini dolduracak kadar toprak

* maydanoz veya dereotu tohumları 
* hangisini ekmeye karar verirsen onu alabilirsin. iki ayrı saksıda 

maydanoz ve dereotunu ayrı ayrı da yetiştirebilirsin.
* Sulamak için püskürtme başlığı olan bir kap

saksıda maydaNoz ve dereoTu yeTişTirmek 
içiN bize Ne lazım?

Tohumlarımızı Nasıl ekelim?

* ilk olarak saksıyı, üstünde biraz 
boşluk kalacak şekilde toprakla 
dolduralım.
* Daha kolay çimlenmesi için 
tohumları ıslak peçete arasına 
koyalım. 
* 5-6 saat bekletelim. tohumları 
sık olacak şekilde toprağa 
ekelim. 
* Sonra üzerine ince bir toprak 
tabakası daha ekleyelim.

şimdi sulama işlemiNe 
geçebiliriz.

* Sulama işlemini ucunda 
püskürtücü olan bir şişe ile 
yapalım. Böylece tohumlar çok 
derinlere inmemiş olur. 
* Dereotu ve maydanozlar suyu 
çok sever. her gün çok fazla 
olmamak şartıyla sulayabiliriz. 
* tohumlar 20 -25 gün sonra 
filizlenmeye başlayacaktır. 

* Büyümeye başladıktan sonra 
sararmamaları için sulamaya 
devam etmeliyiz.

şimdideN 

afiyeT olsuN!

büyüdükleri zamaN uçlarıNdaN 
ToPlayıP salaTa ve yemeklerde 

kullaNabiliriz.

Gözlem
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
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bir dünya
0yun

ÇİZEN: ECE ZEBER
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EllErinE sağlık, afiyEt olsun!  

nasıl yaPılır?
* önce ellerini su ve sabunla iyice yıka. 

* erik ve çilekleri de iyice yıka. 

* eriklerin ve çileklerin varsa 
saplarını çıkart. 

* erikleri dikkatle ikiye böl. Bunun için 
bir büyüğünden yardım alabilirsin. 

* Çilekleri de küçük küçük doğra. 

* hepsini bir kâse yoğurdun içine ekle. 

* Bir tatlı kaşığı pekmezi de ekledikten 
sonra iyice karıştır. 

* meyveli yoğurdun hazır! 
Bir AvuÇ 

ÇileK 

Bir AvuÇ 
eriK 

Bir KâSe yoğurt 

Bir tAtlI 
KAşIğI 
peKmez 

1918

seni yerim
erikli yogurt

erik
bol miktarda 

C vitamini içerir. 
DEmir vE kalsiyum minErali 

açısınDan  zEnginDir. 

günDE bir avuç yEşil Erik yiyErEk 
DaHa sağlıklı olabiliriz.

bağırsakların DüzEnli çalışmasını sağlar. 

Lifli yapısı sindirime iyi gelir.

Kansızlık, demir eksikliği ve şişmanlığı 
önlemeye yardımcı olur.

vücuttaki toksinlEri tEmizlEr.
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

10 temmuz Salı
Sevgili Günlük!

Tatile girdiğimizden beri basketbola gidiyorum. Basketbol kursundaki en kısa 

boylu oyuncu benim. Benden küçük olanlar bile benden daha uzun. Hele bir 

çocuk var, öyle uzun ki; her atışı basket oluyor. Ne yazık ki benim atışlarım her 

zaman basket olmuyor. Aslında basketbolu çok seviyorum ama bu durumdan 

dolayı bazen gitmek istemiyorum. Eve gelince yine boyumu ölçtüm. Bir santimetre 

bile uzamamışım.

12 temmuz perşembe
Sevgili Günlük!

Anneme basketbolu bırakacağımı söyledim. 

O da bana “Neden?” diye sordu. “Ben iyi bir 

basketbolcu olamamaktan korkuyorum.” dedim. 

“Hem boyum da kısa.” diye ekledim. Annem de 

bana gelişim çağında olduğumdan bahsetti. 

Herkes aynı yaşta aynı boyda olmayabilirmiş. 

Bazılarının boyu ilerleyen yıllarda daha hızlı 

uzayabilirmiş. Benim boyumun uzaması için de 

daha zamanım varmış.

Annem “Ayrıca sağlıklı olmak, eğlenmek ve 

yeteneklerimizi geliştirmek için spor yapmalıyız.” dedi. “Ama anneciğim çok iyi basket 

atamıyorum. Sanırım ben basketbolda çok yetenekli değilim.” dedim.

Annem “Hedeflerimizden bu kadar kolay vazgeçmemeliyiz. Hayallerimize ulaşmak için 

bazen sorunlar yaşayabiliriz. Bunları aştığımız zaman kendimize daha çok güveniriz. 

Başardım diye mutlu oluruz. Her bir sorunu aşmak bizi daha da güçlendirir. 

Benim bildiğim kadarıyla çok uzun boylu olmasa da çok iyi basketbol oynayan 

oyuncular var. Sadece topu potaya atmak değil, 

oyun kurmak da en az onun kadar önemlidir. 

Topu iyi çevirmek, takım arkadaşlarına en iyi 

pasları atmak da iyi bir oyuncu olduğunu gösterir. 

Takım oyunu çok zevklidir. Birlikte bir şeyi 

başarmanın tadını alırsın. Daha çok çalışıp iyi 

bir oyuncu olabilirsin. Ben çaba göstereceğine 

inanıyorum.” dedi. 

“Evet, ben de topu sektirmede çok iyiyim. 

İyi atışlar için iyi top sektirmek de önemli. 

Çalışarak iyi bir takım oyuncusu olabilirim. 

Eminim o zaman, bahsettiğin uzun olmasa da 

çok iyi oynayan oyunculardan biri olabilirim. Bu 

harika olur! Hadi o zaman ben antrenmana 

gidiyorum!” dedim. Acayip heyecanlanmıştım. 

Çalışarak başarabilirim. Bundan eminim artık!

11 temmuz Çarşamba
Günlük!

Ben bugün bir şey yaptım. Gidip o uzun boylu çocukla biraz konuştum. “Her 

atışta puan alıyorsun.” dedim. Çocuk da “Boyum uzun ya, o yüzden benim 

için biraz daha kolay oluyor.” dedi. “Tamam işte! Ben de o konuya gelmek 

istiyordum.” dedim içimden. “Peki, boyunun uzaması için neler yapıyorsun?” dedim. 

“Basketbol oynuyorum, süt içiyorum. Tabii bir de abur cubur yemiyorum.” dedi. “Ben 

de bunları yapıyorum aslında.” dedim içimden. “Bir de bizim ailede herkes biraz 

uzundur. Galiba ben de onlara çekmişim.” dedi. Bizim ailede de uzun olanlar 

var. Acaba ben de onlara benzer miyim? Acaba basketbolu bırakmalı mıyım? 

Yoksa devam edip bunu başarmalı mıyım? Ne dersin günlüğüm?



muhteşem 
dönüşüm
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reNkli fısTık kuşları
KuşlArI ÇoK Severim. Antep fIStIğInI DA Severim. iKiSi Bir 

ArAyA gelirSe DAhA DA ÇoK Severim! “KuşlArlA, 
Antep fIStIğI nASIl Bir ArAyA geleceK?” Diye SorABilirSin. 
evet, geliyor. iKiSi Bir ArAyA gelince ÇoK güzel Bir DuvAr 

SüSü oluyor. evin DuvArlArInDAn BirinDe yA DA Senin 
oDAnDA KuşlAr olmASI ne güzel olurDu. her görDüğünDe 
mutlu olAcAğIn rengârenK KuşlAr! yApmASI ÇoK eğlenceli! 

Bitince SeyretmeSi ÇoK güzel. 

hadi o zamaN yaPmaya başlayalım!

* Antep fıstığı kabukları

* tutkal

* guaj ya da akrilik boya

* renkli kalemler

malzemelerimiz:

23

Nasıl yapılıyor?

ÖNce afiyeTle aNTeP 
fısTıklarıNı bir 

güzel yiyelim.

kuruyaN fısTık kabuklarıNı akrilik 
ya da guaj boya ile boyayalım. 

isTediğimiz reNklerde boyayabiliriz.

TuTkal yardımı ile dallarıN üzeriNe 
boyadığımız kabukları, iç kısmı 

duvara gelecek şekilde yaPışTıralım. 
kabuk, kuşuN vücudu olacak.

Kabuklarını tam ortadan düzgün bir şekilde 
çıkarabildiklerimizi ayıralım. içlerindeki tuz 
ve ince kabukları temizlemek için yıkayalım. 

Sonra bırakalım kurusunlar. Çünkü boyamak için 
kurumaları gerekiyor.

Boyadığımız kabukların kurumasını beklerken 
boş durmayalım. Annemizin izin verdiği bir 

duvara ağaç çizelim.

Kuşa daha çok benzemesi için bir kalem yardımı ile gaga ve ayaklar 
çizelim. evet, artık renkli kuşlarımız, çok daha sevimli görünmeye 

başladı. Sanki her an uçacakmış gibi bakıyorlar. 

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 AhtApotun ve uğur 
Böceğin olAcAK. onlArA iSteDiğin şeKli vereBilir 
ve iSteDiğin renKleri KullAnABilirSin.

BİR UĞUR BÖCEĞİ NASIL ÇİZİLİR?

BİR AHTAPOT NASIL ÇİZİLİR?
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1)  ŞEkİLdEkİ gİBİ HAfİf BASIk 
BİR yUvARLAkLA BAŞLAyALIm.1)  küÇük BİR ELİPSLE 

kAfASINI ÇİZEREk 
BAŞLAyALIm.

5)  kOLLARI İÇİN REHBER 
ÇİZgİLER OLUŞTURALIm.

6) REHBER ÇİZgİLERİmİZİ TAm 
ORTAdA BIRAkACAk ŞEkİLdE kOLLARINI 

ÇİZdİkTEN SONRA.. .

7) REHBER ÇİZgİLERİmİZİ 
(NOkTALI ÇİZgİLERİ) 

SİLELİm.

8) kAfASIyLA kOLLARI 
ARASINdAkİ ÇİZgİLERİ dE 

SİLdİkTEN vE .. . 

2)  HAfİf EĞRİ BİR 
üÇgENLE BOyNUNU 

OLUŞTURALIm.

3)  kIRmIZI NOkTALI ÇİZgİyİ 
SİLELİm vE İkİ küÇük 

yUvARLAkLA gÖZLERİNİ 
ÇİZmEyE BAŞLAyALIm.

4)  gÖZBEBEkLERİNİ vE 
AĞZINI ÇİZdİkTEN SONRA.. .

8) BENEkLERİNİ EkLEdİĞİmİZdE 
ÇİZİmİmİZ TAmAmdIR.. .

7) ŞEkİLdEkİ gİBİ 6 TANE 
AyAk EkLEyELİm.

6) . . .vE İÇLERİNE dE 
gÖZBEBEkLERİNİ yERLEŞTİRELİm.

6)  mERkEZdE BİRLEŞEN İkİ 
dOĞRU ÇİZgİ, kANATLARINI 

OLUŞTURSUN.

2) kAfASINI OLUŞTURACAk 
OLAN dAİREyİ EkLEyELİm.

3)  gÖvdESİNdE 
ŞEkİLdEkİ gİBİ BİR 

gİRİNTİ OLUŞTURALIm.

4)  İkİ küÇük kULAk 
kONdURALIm.

5) İkİ küÇük yUvARLAkLA 
gÖZLERİNİ yAPALIm.

BOyAdIĞINdA UĞUR BÖCEĞİN 
TAmAmLANmIŞ OLACAk.

...BOyAdIkTAN SONRA 
AHTAPOTUmUZ HAZIR.
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KÂĞIT KATLAMA SANATI
ORİGAMİ

Penguen
BAŞTA ANTARKTİKA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN SOĞUK BÖLGELERİNDE 

YAŞAYAN penguenler ASlInDA uÇAmAyAn Bir Kuş türüDür. ANCAK 
BU EKSİKLİKLERİNİ ÇOK İYİ YÜZÜCÜLER OLARAK KAPATMASINI BİLMİŞLER 
VE VARLIKLARINI SÜRDÜRMÜŞLERDİR. ŞİMDİ EL İŞİ KÂĞITLARIMIZI ALALIM 

VE BİR PENGUEN YAPALIM, NE DERSİNİZ? 
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KAre el işi 
KâğIDImIzI renKli 

tArAfI Bize 
BAKAcAK BiÇimDe, 
şeKilDeKi Çizgili 
noKtAlArDAn 

KAtlAyIp AÇAlIm.

KâğIDIn her iKi Alt ucunu 
ortADA BuluşturAcAK 

şeKilDe noKtAlI ÇizgilerDen 
KAtlAyAlIm.

üSt Köşeyi şeKilDeKi 
giBi KAtlAyAlIm.

gözlerini 
Çizip gAgASInI 
BoyADIğImIzDA 
penguenimiz 

hAzIr!

noKtAlI ÇizgilerDen 
KAtlAyArAK 7 numArAlI 

şeKli oluşturAlIm.

KâğIDI terS ÇevirDiKten 
SonrA...

SonrA AşAğIyA Doğru 
noKtAlI ÇizgilerDen 

KAtlAyAlIm ve...

AşAğIDA 
KAlAn 

Köşeyi önce 
yuKArIyA,

KâğIDImIzI terS Çevirelim.



farkını bul
Bir eczAneye girDiğinDe neler 

göreceğini Biliyor muSun? BilmiyorSAn Biz Senin iÇin Bir tAne 
hAzIrlADIK. AmA o DA ne? Bir Değil iKi tAne eczAne vAr BurADA! 

iKiSinin ArASInDA DA tAm 10 fArK vAr. BunlArIn 
ne olDuğunu BulABilir miSin?

ÇENGEL 
BULMACAvücuDumuz iÇin SAğlIKlI olAn

BeSinleri tAnIyor muSun?
İŞTE SORULAR:

4

5
3

2

6

7

8

9

1) mandalinanın 
kardeşi

c vitamini 
deposu.

nefistir tadı, 
mis gibidir 

kokusu. nasıl da 
lezzetlidir 

taze sıkılmış 
suyu.

4) turunçgillerdir 
ailesi, sarıdır 
rengi ekşidir 

tadı. Salataların 
baş tacı mis 

gibidir kokusu. 
âdeta c vitamini 

deposu.

5) ister omlet yap 
ye, ister rafadan ye. 
Kahvaltının olmazsa 
olmazı âdeta protein 

deposu.

6) eğer onu çiğ yersen, dişlerini fırçalaman 
gerekir. en küçüğüne cücük denir. 

9) “gıt gıt 
gıdaak” 

diye gezer, 
yumurtaları 
bize hediye 

eder.

2) Sütten yapılır kalsiyum 
deposudur. Beyazı, kaşarı, 
hellimi, çeçili... Çeşit çeşittir 
kendisi. ister tost yapıp ye, 
ister dilim dilim ye.

3) ister cacık yap ye. ister 
kâse kâse ye. istersen de 
ayran yapıp iç, ferahla. 
Sütten yapılır kendisi. 
âdeta kalsiyum deposu.

1
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

7) 
Bembeyaz 
bir ağaç 
gibidir. 
ister 
salatada ye 
çiğ olarak, 
istersen 
pişirip ye.

8) Denizde yaşar çeşit 
çeşit. istavriti hamsisi... 
Sen hangisini seversin 
bilmem ama sağlığın 

için haftada bir 
yemelisin.
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ÖRÜNTÜ

SıRADAKİ 
NE?

AşAğIDAKi şeKiller 
Belli Bir SIrAyA 
göre DizilDi. 

SIrAnIn SonunA 
hAngi şeKil 
geleceK?

1

4

2 3

6

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? 

yıldız kayması
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? 

meraklı yılaN
Yere yüzüstü uzan. Ellerini 

de yere koy. Şimdi kafanı ve 
tüm vücudunu yukarı doğru 

uzatmaya çalış. 

şaşkıN 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 daNsı
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

kaRtlaRın 
arkasıNdaki 
bilmecelerı 
bilebilecek 

misiN?

işareTli 
yerlerdeN kes ve 

oyNamaya 
başla!

sayfayı 
çek çıkar!

KART OYUNU
EŞİNİ BUL!

5
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BAl

Süt ineK tIrtIl

KeleBeK yün yumAğI KeDi yAğmur

tAvuK

KöpeK

şemSiye

ceviz KIrAcAğI

KemiK

AğAÇ

ceviz

yumurtAArI

nASIl oynAnIr?
Senin için bir hafıza 

oyunu hazırladık. Ama 
bu bildiklerinden biraz 
farklı! öncelikle kartları, 

resimli yüzleri yere gelecek 
şekilde diz. önce bir kartı 
aç sonra başka bir kartı. 
unutma, açtığın iki kartın 
birbiriyle bir ilişkisi olmalı! 
örneğin BAl ve ArI. eğer 

böyle değilse kapat. Doğru 
kartları bulduysan, ikisini 

yerden al. şimdi sıra 
arkadaşında. Ama kartların 

yerini unutma!   



DünyADA yApıLAn KAÇ fARKLı SpOR ÇEŞİDİ 
vAR, bİLİyOR mUSUn? bİR KıSmını AŞAğıDAKİ 
KARıŞıK KELİmELER ARASınA SAKLADıK. 
bULAbİLİR mİSİn? 

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? 

yıldız kayması
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? 

meraklı yılaN
Yere yüzüstü uzan. Ellerini 

de yere koy. Şimdi kafanı ve 
tüm vücudunu yukarı doğru 

uzatmaya çalış. 

şaşkıN 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 daNsı
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! 

B A S K e t B o l y h m e S i

K h n t c A e I o ö Ç e e ö S

ü A t K m B S Ç c A ğ t p I A

e m m B y D ü e g j c A h p t

j K K m f u t B o l r K m l B

i A ü i D r e l u K p y u j i

m t K i g o D r K p p f c B S

n i A B c j y e u ğ r h p f i

A m y e e B A ü f S K e n f K

S i A n h S ö B z u I n h g l

t t K n f u i S B m p e o v e

i z m h K B m n u p e g K S t

K h l y i g o Ç S j f h Ç ş K

D v o l e y B o l D u t u g l

ğ S B u u K e ğ f ö S ş l I h

I Ç n h o t e g S t p l u A r

e A y u t A K o g ö K p K h i

S n y A e e Ç v y p i S j I r

t z e B i z K i t o A r u S y

K u l ü o K A c Ç S e h l B y

e K K c u h i ü h m l S y p h

r K e p c B u D p o Ç i g l i

i z n y r u ğ I o S p K r h D

AiKiDo - BASKetBol - BiSiKlet - futBol - 
jimnAStiK - KAyAK - oKÇuluK - voleyBol 

- yelKen - yüzme

B A S K e t B o l y h m e S i

K K n t c A e I o ö Ç e e ö S

ü A t K m B S Ç c A ğ t p I A

e n m B y D ü e g j c A h p t

j K K m f u t B o l r K m l B

i A ü i D r e l u K p y u j i

m t K S g o D r K p p f c B S

n i A B c j y e u ğ r h p f i

A m y e e B A ü f S K e n f K

S i A n h S ö B z u I n h g l

t t K n f u i S B m p e o v e

i z m h K B m n u p e g K S t

K h l y i g o Ç S j f h Ç ş K

D v o l e y B o l D u t u g l

ğ S B u u K e ğ f A S ş l I h

I Ç n h o t e g S t p l u A r

e A y u t A K o g ö K p K h i

S n y A e e Ç v y p i S j I r

t z e B i z K i t o A r u S y

K u l ü o K A c Ç S e h l B y

e K K c u h i ü h m l S y p h

r K e p c B u D p o Ç A g l i

i z n y r u ğ I o S p c r h D

AiKiDo - BASKetBol - BiSiKlet - futBol - 
jimnAStiK - KAyAK - oKÇuluK - voleyBol 

- yelKen - yüzme
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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

mine BirAz hAStA olmuş. DoKtor Kerem 
tAm onu muAyene eDeceKKen StetoSKoBunu 
KAyBettiğini fArK etti. hAStAlIğA SeBep olABileceK 
şeyler, miKroplAr ve virüSler işBAşInDA! 
onlArA DenK gelmeDen DoKtor 
Kerem’in StetoSKoBunu Bulup 
mine’yi muAyene etmeSine 
yArDIm eDer miSin?

Aman 
dikkat 
köşeye 

yatmış bir 
grip virüsü 

var!

yıkanmamış 
sebzelere 
dikkat et!

Ağzını 
kapamadan 

hapşıran 
çocuktan 
uzak dur!

Kullanılmış bir 
mendil mikrop 

taşır.
nezle 

mikrobuna 
dikkat!

Kirli ellere sakın 
yaklaşma!

1. hücre neDir?

a. Bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimidir. 

b. Bir canlıyı ovuşturan en büyük takı birimidir.

c. Bir cansızı oluşturan en büyük yapı birimidir. 

d. İki canlıyı oluşturan en minik yapı birikimidir. 

3. Bütün cAnlIlAr 
hücrelerDen meyDAnA gelir. 
AcABA hücreye SAhip olAn 
en KüÇüK cAnlI hAngiSiDir? 

a. Kedi 

b. Köpek

5. şAşIrtmAcAlI 
SoruyA 
hAzIr mISIn? 
Bir cAnlIyI 
oluşturAn en 
KüÇüK yApI 
Birimine ne 
Denir?

a. Karınca

b. Hücre

c. Pirinç 

d. İncir çekirdeği

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
komikli test

4. “inSAn vücuDunDA hücreler 
BirleşereK ...... lArI meyDAnA 
getirir” cümleSinDeKi noKtAlI 
yer, gözüne ÇArptI mI? Sence 
orAyA ne geleceK?

c. Tek hücreli bakteri

d. At

2. AşAğIDAKilerDen Biri 
hücrenin KISImlArInDAn 
Değil. AcABA hAngiSi? 

a. Hücre zarı

b. Sitoplazma

c. Çekirdek

d. Kabak

çekirdeği 

a. Doku

b. Oda

c. Sokak

d. Bina
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gizemli kutu!??

bilim
kurdu
ÇİZEN: ECE ZEBER
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

Pekİ, gözlüğü kİm İcat ettİ? 
Bazı kaynaklarda gözlüğü kimin bulduğu bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda ise 

gözlüğü italyan fizikçi Salvino Armati’nin bulduğu yazıyor.

GÖZLÜĞÜN TARİHÇESİ
yAşADIğImIz DünyAyI, renKleri, SevDiKlerimizi göreBilmeK gerÇeKten ÇoK 

Değerli. BAzI DurumlArDA onlArI net olArAK göremeyiz. Bir gözlüğe 
ihtiyAÇ DuyABiliriz. Diğer orgAnlArImIzDA olDuğu giBi gözümüzDe De 

SorunlAr olABilir. DerS ÇAlIşmAmIz zorlAşABilir. SInIftA tAhtAyI görmeKte 
zorlAnABiliriz. Böyle SorunlAr yAşADIğImIzDA hemen Bir göz DoKtorunA 
giDip muAyene oluruz. o DA gereKirSe Bize gözlüK verir. gözlüKlerimizi 

KullAnmAyA BAşlADIKtAn SonrA ÇoK DAhA iyi görürüz. 

İlk gözlük 
dükkânı 
1783’de 

amerİka‘da 
açıldı. 
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Elde üretilen gözlükler, dükkânların açılmasıyla fabrikalarda üretilmeye 
başladı. o zamanlar gözlükler bir sepetin içinde satılıyordu. Müşteriler 
gözlükleri tek tek deniyor, gözlerine uygun olanı alıyordu. göz doktoruna 

gidip muayene olmak henüz bilinen bir şey değildi.
Bu yüzden gözlükleri sepetten seçiyorlardı.görme bozukluklarını 

gİdermek İçİn olan gözlükler 
İse, İlk defa 12.yy’da 

Venedİk’te kullanılmıştır. 

cİsİmlerİ büyük görmek 
İçİn 8.yy’da mısır’da 
basİt cam merceklerİ  

kullanılmış. 

öncelerİ gözlüğü bİlgİnler kullanıyordu. sonradan 
İhtİyacı olan herkesİn kullanacağı 

şekİlde yaygınlaştı.

İlk gözlük dükkânı

1727’de
edward Scarlett 
gözlük sapını 
buldu. Artık 
gözlükler 
düşmeden 

durabiliyordu. 

İlk gözlüklerin kulaklara takılan sapları 
yoktu. Bu yüzden elle tutuluyordu.  
Daha sonra gözlerin önüne oturtulan 

modeller geliştirildi. Arkasından 
“monoKl” denilen gözlükler icat edildi.  

Bu gözlük modelleri göz kasları 
ile sıkıştırılarak kullanılıyordu.

günümüzDe iSe göz 
SorunlArImIz oluncA önce 

göz DoKtorunA giDiyor, 
muAyene oluyoruz. eğer 

DoKtorumuz gözlüK reÇeteSi 
yAzArSA optiK ürünler SAtAn 

eczAnelere BAşvuruyoruz. 
iSteDiğimiz renK ve 

BüyüKlüKte ÇerÇeveler 
SeÇeBiliyoruz.



Fotoğraf makinem

Uzun yürüyüşler için rahat 
ayakkabılarım

Eski dönemlere ait kalıntıları 
daha yakından incelemek 
için büyütecim

Gördüklerimi yazmak için 
not defterim ve kalemim  

Diş fırçam ve macunum

Ve tabii ki kuklam

SIrt ÇAntAmDA neler vAr?

ÇİZEN: MERT TUGEN

   ARKın 
ve 5 parmak

B

destanların yazıldığı matruşka kent: 

TROyA
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önce şehitliK
troya Antik Kenti, bu vatan için canını 
feda etmiş binlerce şehidimizin yattığı 
Çanakkale’nin merkezine 30 kilometre 
uzaklıkta. Babam “öncelikle 1915’te 
Çanakkale’de âdeta bir kahramanlık destanı 
yazan şehitlerimizi 
ziyaret edelim.” 
dedi. “onlara minnet 
borcunu unutma 
ve şehitliği ziyaret 
etmeden asla 
geçme! Bugün bu 
bayrağın altında 
özgürce yaşıyorsak 
bunu şehitlerimize 
borçluyuz.” diyerek 
de ekledi. hep birlikte 
şehitliği ziyaret edip 
troya’ya geçtik.

Çanakkale 
Şehitliği

Kültür ve turizm BAKAnlIğI 
türKiye’De 2018 yIlInI ‘troyA yIlI’ 
ilAn etti. tArihi mö 3000’lere KADAr 
uzAnAn DünyAnIn en önemli AntiK 
Kenti troyA’nIn yIlI, Bu yIl! hAni şu 
meşhur truvA AtI’nIn BulunDuğu 
AntiK Kent!

BİLİYOR MUSUN?

ŞEHRİN MERKEZİNDE 
VALİLİĞİN ÖNÜNDE 
BULUNAN BU TROYA 

ATI, ŞU MEŞHUR TROY 
FİLMİNDEKİ ATMIŞ. FİLM 
İÇİN 12 TON ÇELİKTEN 
YAPILMIŞ; YÜKSEKLİĞİ 

12 METRE 40 SANTİMETRE, 
UZUNLUĞU İSE 
10 METREYMİŞ.

TROYA’DA 9 TABAKA 
HâLİNDE, 9 FARKLI 

MEDENİYETİN İZLERİ 
VARMIŞ. DÜŞÜNSENE, 

MATRUŞKA BEBEK gİBİ 
BİRBİRİNE gEÇMİŞ 9 ESKİ 

YERLEŞİMİ AYNI ANDA 
gÖRMEK DEMEK BU! BİR 

ZAMAN MAKİNESİNE BİNİP 
5000 YIL ÖNcESİNDE 

DOLAŞIR gİBİ! 

SEN DE HAZIRSAN 
BU AY YOLcULUĞUMUZ 

TROYA’YA. 



ANNEM SÖYLEDİ; 
PEK ÇOK FİLME 

KONU OLAN
 TROYA, 

MİTOLOjİDE DE 
ÖNEMLİ BİR YERE 

SAHİPMİŞ. 
HOMEROS’UN 

İLYADA 
DESTANINDA 
UZUN UZUN 

ANLATILIRMIŞ. 
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Babam anlattı; bu at, 5000 yıl önceki Truva atı 
değilmiş. 1975’te Türk sanatçılar tarafından eldeki 
bilgilere göre yapılmış. Ben de Truvalılar gibi giyinip 
atın çevresinde annem ve babamla boy boy 
fotoğraf çektirdim. 

merAKlISInA: truvA AtI efSAneSi
Anlatılan efsaneye göre Akhalılar tam dokuz yıl 
boyunca Truva kentini kuşatmış ama bir türlü 
alamamışlar. İki taraf birbirine kesin bir üstünlük 
sağlayamayınca Akhalılar, Truvalılara çok 
kurnaz bir oyun oynamışlar. Akhalıların en akıllı 
krallarından Odysseus tahtadan bir at yapma 
fikrini ortaya atmış. Odysseus ve diğer seçkin 
komutanlar atın içine gizlenmişler. Plana göre 
hareket eden Akhalılar savaştan çekiliyor gibi yapıp 
arkalarında tahtadan çok büyük bir at bırakmışlar. 
Truvalılar da tahta atı savaş ganimetidir diye alıp 
kendi elleriyle şehre sokmuşlar. Sonra ne mi olmuş? 
Gece zafer kutlamalarıyla coşup kendilerinden 
geçtikleri sırada atın içinden çıkıp şehri kuşatan 
Akhalı savaşçılara gafil avlanmışlar. 

TROYA ANTİK KENTİ, 1998 YILINDAN BERİ 
UNEScO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN, 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI BİR 
MÜZE. YANİ İÇERİYE, VARSA MÜZE KARTINLA 
YOKSA DA cÜZİ BİR ÜcRET ÖDEYEREK 
gİREBİLİYORSUN.

troyA AntiK 
Kenti’nDe görmen 
gereKen yerler

 Pithos Bahçesi

 Schliemann Yarığı

 Athena Tapınağı

 Rampalı Kapı

 Osmanlı Çeşmesi

 Truva Sarayı 
Kalıntıları ve Odeon 
Tiyatrosu’nun izleri

 Antik kentin 
içinde değil ama 
Çanakkale’ye 
gelmişken türkülere 
konu olan meşhur 
“Aynalı Çarşı”yı gezip 
görmeden de ayrılma 
bence.

TROYA MUHAFIZI SİNcAPLAR
DOĞADA BU KADAR ÇOK SİNcABI 

ANcAK BURADA gÖREBİLİRSİN. 
TROYA’NIN âDETA MUHAFIZLARI 

gİBİLER. BENDEN SONRA SEN 
DE AİLENLE BİRLİKTE gELİRSEN 

SİNcAPLARA SELAMIMI İLET MUTLAKA.

troyA AntiK Kentini Kim 
Keşfetmiş?
Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü 
yakınlarında Hisarlık Tepesi 
denilen yerde bulunan bu 
antik alanı, 1870’lerde Heinrich 
Schliemann adında amatör bir 
arkeolog keşfetmiş. 

efSAne truvA AtI
Açık hava müzesi olan Troya 
kentinde, kocaman görüntüsüyle 
Truva Atı karşılıyor seni. Bir görsen 
nasıl heybetli! 



üç boyuTlu resim 
çizelim

şimDi Size fArKlI Bir teKniKten BAhSetmeK iStiyorum. 
Bu teKniğe üÇ Boyutlu reSim ÇizmeK De DiyeBiliriz. 

Bu teKniği, üÇ Boyutlu elimizin reSmini ÇizereK 
öğrenmeye ne DerSin? 

Çizim BittiğinDe KâğIDIn üzerinDe üÇ Boyutlu Bir el 
göreceKSin. SAnKi KâğIDIn AltInA elimizi Koymuş giBi KABArIK 

Bir görüntü meyDAnA geleceK.

arkadaşlarıNızla birlikTe eğleNceli bir 
eTkiNliğe hazır mısıNız?

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
tam bize göre
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öncelikle 
elimizi kâğıdın 
üzerine koyalım. 
Kurşun kalemle 
kenarlarından 
çizerek elimizin 
kalıbını 
çıkaralım. Kurşun 
kalemi fazla 
bastırmayalım.

Nasıl yapacağız?

Sonra çizgiler çizmeye başlayalım. 
Kâğıdın kenarından elimizin 
başladığı yere kadar düz çizgiler, 
elimizin kapladığı alana da bombeli 
çizgiler çizelim.

bu TekNikle birbiriNdeN güzel çalışmalar yaPabilirsiN. 
haTTa arkadaşlarıNla birlikTe miNi bir sergi bile 

açabilirsiN. dilerseN çalışmalarıNı aileN ve 
arkadaşlarıNla da PaylaşabilirsiN. 

Bu şekilde kâğıdın 
tamamını birbirine 
paralel çizgilerle 
dolduralım.

Bir siyah bir diğer 
renkler derken, 
elimizdeki renkleri 
sırasıyla kullanalım. 
işimiz bitince 
kâğıdımıza uzaktan 
bakalım.

AynI teKniği KullAnArAK BAşKA oBjeler De ÇizeBilirSin. 
DiKKAt etmen gereKen, pArAlel Düz Çizgileri oBjeye 

KADAr ÇizmeK. oBjenin üStünDeKi Çizgileri iSe BomBeli 
yApmAK. işte tüm SIr BurADA! 

* Çizgisiz beyaz kâğıt

* Siyah ve renkli 
ispirtolu kalemler

* Kurşun kalem

malzemelerimiz:

arTık üç boyuTlu eli, daha NeT 
gÖrüyor olmalısıN. 

1 2

3



BANA YARDIMCI OLUR MUSUN?
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Bloklarımla oynamayı çok seviyorum. Onlarla kocaman evler, köprüler, kuleler 
yapıyorum. Ayşe bize geldiğinde birlikte oynamak çok daha eğlenceli oluyor. 
Çünkü gelirken o da bloklarını getiriyor. Elimizdekilerin sayısı iki katına çıkıyor. 
Evlerimiz çok yakın. Hatta o kadar yakın ki aynı apartmanda oturuyoruz. 

 Bugün Ayşe ile oynamak için onlara gitmek istedim. 
Annem mutfakta yemek yapıyordu. 

Kapıdan: “Anneciğim, Ayşelere gidebilir miyim? Biraz oynar sonra gelirim.” 
diye seslendim.

 Annem önce biraz sessiz kaldı. Bir şey demedi. Sanırım düşünüyordu. 
Bir an önce arkadaşıma gitmek istediğim için acele ediyordum.

 Daha fazla dayanamadım, tekrar sordum. Hatta sonra bir daha sordum. 
Annem, “Sana ihtiyacım var. Akşama misafirimiz gelecek. Akşam yemeği için 

hazırlık yapıyorum. Kardeşin az önce uyandı. Ben yemek yaparken sen de onunla 
ilgilenerek bana yardımcı olursan çok sevinirim.” dedi.
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peKi, yA Sen olSAyDIn?

yApmAyI ÇoK iSteDiğin 
Bir şeyi yApAmASAyDIn

ne hiSSeDerDin? 

Bu iSteğini Ailene 
yArDIm etmeK iÇin 

ertelemeK zorunDA 
KAlSAyDIn, KenDini 
nASIl hiSSeDerDin?

 Önce çok üzüldüm. Gitmeyi çok istiyordum. 
Bloklarla büyük bir köprü yapmayı planlıyorduk. 

Bir süre bir şey demedim. Şimdi sessiz kalma sırası bana 
gelmişti. Sonra moralim iyice bozuldu.

 “Ama ben gitmeyi çok istiyorum, lütfen gideyim.” diye 
ısrar etmeye başladım. Annem, “Gitmeyi çok istediğini 
biliyorum. Ayşe ile arkadaşlığın benim de çok hoşuma 
gidiyor. Bize yakın olmaları da ayrıca güzel. Sık sık bir 
araya gelip oynayabiliyorsunuz. Bugün sana gerçekten 
ihtiyacım var. Yemekleri yetiştirebilmem için kardeşinle 

ilgilenmen gerekiyor.” dedi.

 Annem böyle konuşunca durumu daha iyi 
anladım. Hem beni anladığını da hissettim. Ne kadar 

çok istediğimi anlamıştı. Sanırım anlaşılmak beni 
sakinleştirdi. İki saat kadar kardeşimle ilgilendim. 

O, dört yaşında. Topla oynamayı çok seviyor. Birlikte top 
yuvarlamaca ve daha birçok oyun oynadık. Zamanın 

nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Onunla oynarken ben de 
eğlendim. Ayrıca anneme yardım etmek de 

beni çok mutlu etti.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

ya sen 
olsaydın



evet BilDin, Bu Bilmecenin cevABI KAnguru!” 
hop! hop! hop! zIplAyAn, yAvrulArInI KeSelerinDe 

tAşIyAn KAngurulAr hAKKInDA BAşKA 
neler BiliyorSun? 

zıp zıp zıplar yavrusunu nasıl Saklar?

hayvanlar âlemi

5554

Kanguru

 AvuStrAlyA = KAnguruStrAlyA
Arkadaşlar, çevrenizde insandan çok kanguru 

olduğunu düşünsenize. Kanguruların 
ana vatanı olan Avustralya’da da kanguru nüfusu 
insandan fazla! Kangurular Avustralya’nın ulusal 

sembolüdür. posta pullarında, paralarda ve 
uçaklarda görülebilir.

neyle BeSlenirler?
 otçul hayvanlardır. temel besin 

maddeleri ottur. Sadece ot yiyerek 
su olmadan uzun süre hayatta 

kalabilirler.

KAngurulArIn 
KAÇ türü vArDIr?

 60’tan fazla 
türü vardır. Çalı 

Kanguruları, Ağaç 
Kanguruları, Kaya 
Kanguruları, Dikenli 

Kangurular ve 
tavşan Kanguruları 
en çok bilinenlerdir.

ne KADAr uzAğA zIplArlAr?
Kanguruların arka bacak kasları 

çok güçlüdür. Bir zıplamada 
kendi boylarının neredeyse 
3 katı kadar ileri zıplayabilir 

fakat asla geri zıplayamazlar. 
Atlama sırasında kuyruklarını, 

dengelerini sağlamak için 
bir bacak gibi kullanırlar. 

Kuyrukları yere değmezse de 
zıplayamazlar.

BeBeK KAnguru
 Bir yavru kanguru 
dünyaya gelmeden 
önce anne karnında 

sadece 31-36 gün kalır. 
Doğduğunda ağırlığı 

2 gramdan daha 
azdır. Düşünsene, bir 
fasulye tanesi kadar! 

yeni doğduğunda 
pembe ve tüysüzdür. 
gözleri de görmez. 

10 aylık olana 
kadar hep annesinin 

kesesinde yaşar, 
oradan beslenir. 

Çünkü erkek 
kangurularda kese 
yoktur. Bir anne 

kanguru aynı anda 
3 yavru sahibi olabilir. 
farklı büyüklüklerdeki 

yavrularını 
vücudundaki üç ayrı 
kanaldan gelen üç 
farklı sütle besler. 
şaşırtıcı, değil mi?

ADInIn gülümSeten hiKâyeSi
 ingiliz denizci Kaptan james cook, Avustralya’da 

kanguruyu ilk kez gördüğünde Aborjinlere (Avustralya 
yerlilerine verilen isim) el kol hareketleri yaparak 

bu hayvanın adını sormuş ve “Kanguru” (gangurru) 
cevabını almış. Aradan neredeyse 50 yıl geçtikten sonra 
‘kanguru’ kelimesinin Avustralya yerlilerinin dilinde “Seni 

anlamıyorum.” anlamına geldiği ortaya çıkmış. 



Sevgili tArIK,
Teşekkür ederim, iyiyim. Çinko da iyi. Senin için de tüylerini bir güzel sevdim. 
Çok memnun görünüyordu. Hastalığın için öncelikle geçmiş olsun dileklerimi 
gönderiyorum. Hastalığın hakkında  bilgi sahibi olmak istemen gerçekten çok 
güzel. Bir konuda bilgi sahibi olursak daha az korkarız. Ne yapacağımızı biliriz. 
Zararlı olan şeylerden kaçınırız.

Tip I Diyabet olan çocuklar beslenmesine dikkat etmelidir. Doktor kontrollerine 
zamanında gitmeleri gerekir. Kan şekerini ölçerek “insülin” düzeylerini ona göre 
ayarlamalıdır. Nasıl yapacağın konusunda eminim doktorun seni bilgilendirmiştir. 
Günlük kan şekerini nasıl kontrol edeceğini öğretmiştir. Buna göre o gün okulda 
veya evde yiyeceğin besinlere dikkat etmelisin. Çok şekerli ve tatlı besinlerden 
uzak durmalısın. Bunlardan uygun zamanlarda daha az yiyerek durumu 
dengeleyebilirsin.

Bir de egzersiz yapman önemli. Dengeli bir şekilde spor yapmaya çalışabilirsin. 
Hareket etmek iyi gelecektir. Hastalığın ile ilgili bilgi edindikçe onu nasıl kontrol 
edeceğini de öğreneceksin. Bu da hayatını kolaylaştıracaktır. Tekrar geçmiş 
olsun dileklerimi gönderiyorum. Yine soruların olursa lütfen bana yaz. 

Doktor Demir

Sevgili DoKtor Demir, 
Nasılsınız? Ben birkaç gün önce pek iyi değildim. 
Son zamanlarda bazı sorunlar yaşıyordum. Önce 
annem çok fazla su içtiğimi fark etti. Çok sık tuvalete 
gidiyordum. Hatta gece uyanıp birkaç defa tuvalete 
gittiğim bile oluyordu. Hâlsizlik, çabuk yorulma, okulda 
dersi dinleyememe gibi sorunlarım vardı. Kilo vermeye 
başlamıştım. Annem bunları fark edince beni hastaneye 
götürdü. Doktor Amca “tip I Diyabet” olduğumu 
söyledi. Önce korktum. Sonra bu konuda Doktor Amca 
bilgi verince rahatladım. Şimdi daha iyiyim. Fakat size 
de sormak istediğim bazı sorularım var. Bundan sonra 
nelere dikkat etmeliyim? Daha sağlıklı olabilmem için 
neler yapmalıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkür 
ederim. Çinko’nun güzel tüylerini benim için de sever 
misiniz? Ona sevgilerimi gönderiyorum. 

Hoşça kalın.

Ahmet

“tiP ı DiyabEt” Hastasıyım.
sağlığım için nElErE Dikkat 

EtmEliyim?

Dr.Demir
ve Çinko

ÇİZEN: MERT TUGEN
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Doktor kontrollErinE 
zamanınDa gitmEli

günlük kan şEkErini kontrol EtmEli

çok şEkErli vE tatlı 
bEsinlErDEn  uzak Durmalı

DEngEli bir şEkilDE EgzErsiz yaPmalı



YAZAN: BURCU ARMAN / ÇİZEN CİHAN DAĞ

meraklı
masallar
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Hiç Dilek Sincabını duymuş muydun? Ne yapar bilir misin? Masallarda yaşar, 
Dilek Sincabı. Bir adı da var: Tıptıp. Bu masal da aynen şöyle başlıyor: 
Bir varmış bir yokmuş. Dilek Ülkesi’nde bir sincap yaşarmış. Bu sincabın işi, 
insanların iyi dilekleriyle oluşan ipleri makaralara sarmakmış. Sonra bunlardan 
dünyanın en güzel tablosunu yaparmış, Tıptıp. Tabloya yerleşen dilekler 
gerçekleştikçe ipler renklenirmiş. Böylece Dilek Ülkesi’ne mutluluk saçılırmış! 
Sınavlarla ilgili dilekler mavi, sağlıkla ilgili olanlar yeşil, gelecekle ilgili dilekler 
kırmızı... Tablo şehrin en güzel yerinde sergilenir, insanlar dileklerin gerçek 
olduğunu gördükçe mutlu olur, umut dolarlarmış.

Ama bir de ne görsün! Düş güçten düşmüş. Beti benzi solmuş. 
“Eyvahlar olsun! Neyin var!” demiş Tıptıp, Düş’e.

“Düş gücüm azaldı.” diyebilmiş bilge kişi ancak. “Çareyi biliyorum! Çareyi 
biliyorum!” diye zıplamış kuyruğunun üzerinde Tıptıp. Koşarak Umut’un yanına 
gitmiş. Çünkü herkese umut saçan isim o imiş. Umut, güneşi bile imrendirecek 
ışığıyla gülümsemiş Tıptıp’a. 
“Tıptıpcığım neler oluyor? Sakin ol, bir nefes al.” 
“Nasıl sakin olayım, Umut? Dilekler kayboluyor! Düş’ün gücü azalmış. Aklıma 
senden başka çare gelmedi!” 
“Ahh!” demiş, Umut. “Şimdi anladım paniklemenin sebebini. Yalnızca biraz 
uykuya dalmışım. Sen hiç merak etme, şimdi durumu düzelteceğim ben.”

Bunu söyler söylemez, derin bir nefes alıp tüm şehrin üzerine doğru üflemiş. 
Her yer umut pırıltılarıyla doluvermiş. Tıptıp neşeyle Düş’ün yanına koşmuş. 

Bir bakmış, o eski parlak renklerine kavuşmuş, 
yanakları al al olmuş Düş’ün. 
“Teşekkür ederim Tıptıpcığım. Hiç merak etme, artık 
daha iyiyim.” demiş, Düş.

Tıptıp kuyruğunu neşeyle tıklatarak atölyesine geri 
dönmüş. Bir de bakmış ki kapısında yığınla ip!
“Ohoo çok iş var! Yaşasın!” diye çığlık atmış sevinçle. 
Hemen işbaşına oturmuş, Düşler Ülkesi’nin dileklerini 
makara makara sarıp mutluluk tablosunu yeniden 
oluşturmaya başlamış.

 
Fakat bir gün Tıptıp makaraların çoğalmak yerine 
azaldığını fark etmiş. “Neler oluyor? Neden dilek dilemiyor 
insanlar? Neden neşe saçmıyorlar?” diye hayıflanmış. 
Düşünmüş taşınmış, “Bunu ancak bilge kişi çözer.” demiş. 
Dilek Ülkesi’nin bilgesi Düş’ün yolunu tutmuş. Düş, herkesin 
düş görmesini sağladığı için bu adı almış. 

dilek ülkesi’nde telaşlı bir gün...



bir mEslEk saHibinin
saDEcE EllErini görsEn

onun nE iş yaPtığını bilEbilir misin?

bu eller kimin?

on Parmakta 
on marifEt
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• Eğer elinde, Umut’un pırıltısından olsa kimlerin üzerine 
serpmek isterdin? 

• Peki neden? 

• Sence Umut gerçekten kaybolursa neler yaşanır?

• Sen de sevdiklerinin rüyalarının resimlerini çizmek ya da 
arkadaşlarının düşlerinin öykülerini yazmak ister miydin? 

merak ediyorum...
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Ben 
yaralanma, 

hastalık veya 
doğuştan fiziksel 

sorunları olan kişilere 
hizmet veririm. Onlara 
hekimin isteği yönünde 
fizik tedavi uygularım.

Sırt ve boyun 
ağrıları olanlara bazı 

cihazlar kullanarak yardımcı 
olurum. Sürekli akım cihazları 
ile felçli hastaların tedavisi 

ile ilgilenirim. Ayrıca bazı felçli 
hastaları, sıcak su havuzuna 

yatırırım. Çeşitli aletlerle, hasta 
bölgenin iyileşmesine destek 

olurum. 

Bu SöyleDiKlerimDen SonrA meSleğimi 
BulABilDin mi?

yaralanma vEya Hastalık sonucunDa vücuDun HarEkEt 
EDEmEyEn kısımlarına, EgzErsizlEr uygularım. 

sonraDan takılan kol bacak gibi ProtEz organlar 
HakkınDa Hastaları bilgilEnDiririm. bunların 

kullanımını Hastaya öğrEtirim.

şimDi sana yaPtığım mEslEklE 
ilgili bazı iPuçları vErEcEğim. 

bakalım bu iPuçlarıyla 
mEslEğimi bulabilEcEk misin?



ABorjinler: Avustralya kıta-
sında yaşayan yerli halk.

AnA vAtAn: Bir şeyin ya da 
varlığın ilk kez yetiştiği, görül-
düğü yer. Mesela ilk yetiştiği ve 
görüldüğü yer Türkiye olduğu 
için Tiftik keçisinin ana vatanı 
Türkiye’dir.

BETİ BENZİ SOLMAK: Herhan-
gi bir sebeple kanı çekilip yüzü 
solmak, korkmak.

BİLgE: Geniş ve derin bilgiye sa-
hip kişi.

BOMBE: Şişkin, kabarık.

DİyABET: Kanda bulunan şe-
ker miktarının istenilen düzeyde 
olmadığında ortaya çıkan hasta-
lık. Şeker hastalığı. 

EgZErSİZ: Vücudun gücünü 
artırmak, ona alışkanlık kazan-
dırmak için yapılan çeşitli beden 
eğitimi hareketlerine verilen 
isimdir.

FELç: Çeşitli nedenlerden dolayı 
vücudun tamamı veya bir kıs-
mının hareket etme yeteneğini 
kaybetmesine denir.

FİLİZLENMEK: Yeni sürmüş 
olan körpe ve küçük dal ya da 
yaprak, bitki sürgününe “filiz” 
denir. Bitki sürgünlerinin oluş-
maya, uç vermeye başlamasına 
da “filizlenmek” denir.

HAy HAy: Seve seve, isteyerek, 
elbette anlamlarında onaylayıcı 
söz. 

Huy: İnsanın doğuşundan iti-
baren gösterdiği özellikler, alış-
kanlıklara denir.

İNSüLİN: Şeker hastalığına kar-
şı kullanılan, kan şekerini düşü-
rücü özelliği bir hormon.

KÂŞİF: Var olan ancak bilinme-
yen bir şeyi bulan, ortaya çıka-
ran, keşfeden kimsedir. Daha 
çok coğrafi keşifleri yapan kişiler 
için kullanılmaktadır. 

LİF: Bitkilerin de kendilerine ait 
bir vücut yapıları ve kök, gövde, 
yaprak, çiçek gibi organları var-
dır. Nasıl bizim vücudumuzda 
organlarımızı koruyan, bizimle 
beraber büyüyen kaslar, kemik-
ler ve deriden oluşan bir sistem 
varsa bitkilerin de buna benzer 
bir sistemleri vardır. Ama onla-
rın ki liften ve kabuktan oluşur. 
Kabuğu insan vücudundaki de-
riye benzetirsek, biz de kemik 
ve kasların yaptığı koruma işini 
bitkilerde lifler yapar. 

MAKArA: Üzerine iplik, tel gibi 
şeylerin sarıldığı, silindir şeklin-
deki eşya.

MErcEK: Mikroskop ya da bü-
yüteçlerde büyütmeyi sağlayan 
ya da görme kusurlarını gideren 
camdan yapılmış araç.

MONOKL: Tek gözde kaş ile 
yanak arasına sıkıştırılan, çerçe-
vesiz ve tek camlı gözlük.

OBjE: Belli bir ağırlığı ve hacmi, 
rengi olan her türlü nesne.

OpTİK: Işık ve görme olaylarını 
inceleyen fizik kolu. Tıp bilimin-
de göz ile ilgili konuları kapsar. 

prOTEZ: Eksik bir organın yeri-
ni tutması, bir sakatlığı örtmesi 
için yapılan ve takılan yapay or-
gan ya da parçaya verilen addır.

rEHABİLİTASyON: Bir kim-
senin iş yapmaya engel olan 
sakatlığını ya da hastalığını gi-
dermek, onu iş yapabilecek, 
çalışabilecek duruma getirmek 
için fizyoterapistler tarafından 
uygulanan tedavi yöntemi.

SErgİ: Halkın gezip görmesi, 
tanıması için uygun biçimde 
yerleştirilmiş ürünlerin, sanat 
eserlerinin tümü.

STETOSKOp: Hekimlerin kalp, 
akciğer gibi vücudun iç organ-
larını dinlerken kullandıkları 
araç.  

TOKSİN: Sağlıksız beslenme, 
hareketsiz yaşam ve çevresel 
sebeplerden dolayı vücutta biri-
ken zararlı maddelerdir. Vücut-
ta biriken toksinler yorgunluk, 
hâlsizlik gibi belirtilere neden 
olur.

Dergini oKurKen SAyfAlArDA görDüğün AltI Çizili 
Kelimelerin AnlAmlArInI BurADA BulABilirSin.

evet, Ben Bir fizyoterApiStim

hAStAnelerDe ve rehABilitASyon merKezlerinDe ÇAlIşIrIm. ÇAlIştIğIm 
ortAmIn temiz ve SeSSiz olmASI önemliDir. Bizim ÇAlIşmA AlAnImIz 

inSAn BeDeniDir. Bu meSleği yApABilmeK iÇin DAhA ÇoK inSAn BeDenine 
yöneliK eğitimler AlIrIz. Bunun iÇin BAştA Biyoloji olmAK üzere fen 

Bilimlerine ilgi DuymAK gereKir. 
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fizyoterApiSt olArAK vücuDumuzun güÇlü ve DAyAnIKlI olmASI DA 
işimizi KolAylAştIrIr. el ve pArmAK Becerilerimizin gelişmiş olmASI 
önemliDir.  yArDImSever, SABIrlI ve SorumluluK SAhiBi olmAK DA 

özelliKlerimizDenDir.

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

Tüm alanların doldurulması zorunludur.



işte
poStA

ADreSimiz

cevap
anahtarı

KomiKli teStSayfa 37
Doğru yAnItlAr: 1) A - 2) D - 3) c - 4) A - 5) B

fArKInI Bul Çengel BulmAcA

lABirent

örüntü

SözcüK AvI

Sayfa 28 Sayfa 29

Sayfa 36

Sayfa 30

Sayfa 35

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

Kart oyunlarıyla 
oynamayı, havalı bilgileri, 
çizgi öyküleri sevdin mi? 

Barkın ve kuklasıyla 
sen de seyahat etmek 

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

5

Bu 
Dergi 
Senin!



ABone ol, 
ADreSine ücretSiz 

gönDerelim.

SAğlIK Dolu 
Bilgileri, mAcerAlI 

öyKüleri oKumAK iSterSen 
Sen De KAtIl Bize.

Bilgi, oyun ve 
eğlence BurADA!


