ISSN 2602-2214

İR
D
İZ
TS
RE
C
Ü

Aylık Sağlık, Kültür Dergisi I 11

Bu derginin
sahibi

Bakan
Amca’dan
Bilgisayarı,
telefonu ve tableti
belirli sürelerde

kullanıyorum.

Böylece hem derslerime çalışabiliyorum
hem de arkadaşlarımla keyifle
oynuyorum.

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Hiç istemesek de bazen hastalanabiliyoruz. Bu durumlarda ilaç
kullanıp kullanmayacağımıza doktorumuz karar verir. Doktorumuz
reçetemize ilaç yazarsa onu eczaneden alırız. İlacımızı mutlaka
doktorumuzun ve eczacımızın talimatlarına göre kullanmalıyız.
Elbette bu ilaçları içmenizde sizlere büyükleriniz veya sağlık
çalışanları yardım eder. Hiçbir ilacı kendi başınıza kullanmamalısınız.
İçtiğiniz ilaç nedeniyle kaşınma, vücudunuzun herhangi bir yerinde
ağrı, ateşinizde yükselme gibi olumsuz durumlarla karşılaşırsanız
bunu büyüklerinize, öğretmenlerinize veya o sırada bakımınızı
üstlenen diğer kişilere hemen söylemelisiniz.
Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan
ne haber

Dünyanın en derin yerinde
yaşayan CANLI

Kalp, vÜcut dışında daha uzun yaşayacak!
Tüm dünyada organ nakli talebi her geçen gün
artıyor. Bir yandan bağışçı sayısının artması da
oldukça sevindirici. Bu konuda bir başka güzel
haber daha var: O da bilim insanlarının bağışlanan
organları taşıyacak yeni bir cihaz icat etmesi.
Bu cihazla, bağışlanmış kalp, artık 12 saat
yaşayabilecek. Eskiden bu süre sadece 4 saatti.

Japon bilim insanları denizdeki en derin nokta Mariana Çukuru’nda yeni
bir araştırma yapmış. Son teknoloji ürünü bir kamera bu çukurda 8178
metreye kadar indirilmiş ve araştırmacılar birden fazla canlı türüyle ilk defa
karşılaşmışlar. Mariana Çukuru’nda hayat belirtileri olduğu, aşırı basınçlı
ve soğuk ortamda yaşayabilen mikroorganizma, balık ve yengeç türleri
bulunduğunu gözlemlemişler. Halbuki denizin çok derin yerlerinde ışık
bulunmadığı ve yüksek basınç olduğu için canlı yaşayamadığı sanılıyordu.
Şimdi bilim
insanları bu
derinlikte
CANLILARIN nasıl
yaşayabildiğini
araştırıyormuş.
Anlaşılan
dünyanın gizemi
araştırmakla
bitmeyecek.

Bu sayede bağış yapılan kalp, 12 saat
uzaklıktaki ülkelere bile ulaşabilecek.
İŞTE Bu, organ nakli bekleyen hastalar
için müthiş bir gelişme!

Büyüyen kıyafet olur mu?
Büyüdükçe sevdiğimiz kıyafetler bize küçük
gelir. Bu bazen bizi üzer. Artık üzülmeye gerek
yok. Çünkü bir tasarımcı bu duruma çok
ilginç bir çözüm bulmuş. Yeni doğan yeğenine
aldığı kıyafetler küçük gelince aklına çılgın
bir fikir gelmiş ve çocuklar gibi büyüyebilen
kıyafetler tasarlamış. Özel malzemeden ürettiği
bu kıyafetler uzayıp kısalabiliyor. Şimdilik bu
kıyafetler 6 aylıktan 3 yaşına
kadar giyilebiliyormuş.

Bu da bize gösteriyor ki her
sorunun mutlaka bir çözümü
vardır. Yeter ki üzerinde düşünüp
çözüm yolları arayalım. Böylece
her zorluğun üstesinden
geleBİLİRİZ.
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11 yaşındaki bilim insanı!
11 yaşında bilim insanı olur mu demeyin!
Araştırınca, çalışınca, merakının peşinde
koşunca oluyormuş. Geçtiğimiz aylarda 11
yaşındaki Gitanjali Rao, Amerika’nın en genç
bilim insanı seçildi. Bu çocuk, sulardaki
kimyasal kirliliği çok daha ucuza tespit eden
bir cihaz icat etmiş. Katıldığı 3M Genç Bilim
İnsanı Yarışması’nda birinciliği kazanmış.
Böylece Amerika’nın en genç
bilim insanı olmuş.

GiTanjali Rao

Bu, çocukların da bilim insanı
olabileceğini gösteren güzel bir
haber. sen de bu yaşında bir bilim
insanı olabilirsin.
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havalı Bilgiler

GÖZ DOSTU HAVUÇ

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Ne kadar da benzerler!
Besinlerimizin içeriklerini ve vücudumuzda hangi organımıza fayda sağladığını
öğrenelim. Besinler ile organlarımızı neden yan yana çizdiğimizi biliyor musun?
Gıdaların içindeki küçük bileşenler tesadüfen benzediği organımıza iyi geliyor.
Senin de aklında kolay tutabilmen için organlarımızı ve gıdaları bir araya getirdik.
Artık kendine iyi bakmak için ne yapman gerektiğini bu minik ipuçları ile
daha çabuk hatırlayabilirsin.

Zencefilin mide aşkı

Havuç, gözlerin için
muhteşem bir A vitamini
ve beta karoten kaynağı.
Havucu dilimlediğinde göze
benzediğini göreceksin,
buradan hatırlayabilirsin.

Kalbin aynası domates
Yukarıda havucun gözler için faydasından bahsettik. Domates demişken gözler
için de çok faydalı besinlerdden birinin aslında kendisi olduğunu söylemeden
geçmeyelim. Bunun yanında, domates birçok kalp hastalığından korunmamıza
yardım eder. Mevsiminde bol bol domates yemelisin.

Gördünüz mü?
Gerçekten benziyorlar.
Az miktarda taze veya
toz zencefili aç karnına
tükettiğinde mide bulantını
baskılayacağını unutma.

SAĞLAM KAFANIN, SAĞLAM BESİNİ
Akciğerlerin üzümle şenlensin

İçerdiği omega-3, omega-6 ve daha birçok faydalı madde sayesinde hem
beyin hem kalp sağlığını korur. Hafızanı da güçlendirir.

İşte aklında kolayca
kalabilecek bir benzerlik
daha! Akciğerlerimizdeki
bazı problemler
öksürmemize sebep
olur. Öksürüğe iyi gelen
gıdalardan biri de
üzümdür.
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Gözlem

Gözlemi nasıl yapacağız?

MAYA CANLI MIDIR?

Maya paketini bir kâseye
boşaltalım. (Mayanın
yapısını anlamak için
ona dokunabilirsin.)

Bu sorunun cevabını merak ediyor musun?
Şimdi seninle yapacağımız gözlem, bu sorunun
cevabını bulmana yardımcı olacak.

1-2 tatlı kaşığı maya ve
1 tatlı kaşığı toz şekeri
pet şişenin içine koyalım.

Kuru maya, cansız gibi görünen toz hâlinde bir maddedir.
Serin ve nemli olmayan yerlerde bu halde uzun süre kalır. Mayalar
bir mantar türüdür ve canlıdır. Mayaların binden fazla çeşidi vardır.
Ekmek mayası da bunlardan biridir.
Maya kullanılmadan yapılan ekmek, taş gibi sert olur.

Ilık suyu, maya
ve şekerin üzerine
ekleyelim. Şişeyi
sallayarak maya ve
şekerin iyice karışmasını
sağlayalım.

Peki, maya yumuşacık ekmekler
yapmamızı nasıl sağlıyor?

Balonu şişenin ağzına
geçirip, sıcak bir
ortama koyalım.
Balonu gözlemlemeye
başlayalım.

Gözlem için
bize neler lazım?
Kuru maya, Pet şişe,
Toz şeker, Ilık su, Balon

Gözlemin sonunda balonun yavaş yavaş şiştiğini göreceksin.
Çünkü maya, şekerle beslenir ve Bunun sonucunda
karbondioksit gazı ortaya çıkar. BU GAZ, balonu şişirir.
ekmeğin yumuşacık ve kabarık olmasını sağlaYAN DA
KARBONDİOKSİTİN OLUŞTURDUĞU BOŞLUKLARDIR.

Sen de kendi
maya deneyini
yapabilirsin.
Deneyini
fotoğraflayıp
gözlemlerini
yazarak bizimle
paylaşabilirsin.
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Posta Adresi:

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

e-posta:

saglikcocuk@saglik.gov.tr
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“kemikler
nerede?”
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bir dünya
0yun
Çizen: ECE ZEBER

İYİ EĞLENCELER!
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muzlu süt

MUZ

çocukların ve sporcuların
vazgeçilmezidir. Hem mutluluk hem
de enerji verir. AYRICA AÇLIK HİSSİNİ
BASTIRarak SENİ TOK TUTAR.

Bağışıklık sistemini
güçlendirir.

Muzda A, C, E, K ve B6
vitaminleri bulunur.
Böbreklerine, kemiklerine ve
kaslarına iyi gelir.
İçinde bulunan lifler sayesinde
sindirime, demir sayesinde de
kansızlığa iyi gelir.
Folik asit, potasyum ve magnezyum
açısından zengindir.

2 muz
BİRAZ
TOZ TARÇIN,
TOZ ZENCEFİL

NASIL YAPILIR?

TOZ ZERDEÇAL

* Ellerini su ve sabunla iyice yıka.
* Muzları soy ve içlerini çatalla iyice ez.
* Bir kâsenin içine muzu, sütü, balı koy ve karıştır.
* Karışıma tarçın, zencefil ve zerdeçalı ekle.
* Çırpma teliyle iyice çırp.
1 bardaK SÜT

* İşte içeceğin hazır!

1 çorba kaşığı
bal

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
18
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

5 ARALIK Çarşamba
Günlük!
Ben bittim! Sınav notumu bir duysan!.. İki haneli en küçük
sayıdan biraz fazla. Sınav notumu bozuk paraya bassalar, iki

3 ARALIK Pazartesi

tane sakız bile alamam. Bizimkilere nasıl söyleyeceğim şimdi?

Sevgili Günlük,

Geçen sınavdan 100 almıştım. Babam da bana sarılıp

Bu hafta öğretmen üç dersten sınav yapacakmış. Çalışmam lazım tabii, ama

“Aferin, seni çok seviyorum.” demişti. Şimdiki notumu görse

çalışamıyorum ki! Canım sadece oyun oynamak istiyor. Annemle babam da

ne der acaba? Bence, beni sevmez artık. Annem geçen sınav

içeride televizyon izliyor. Ben neden ders çalışayım? Şimdi bunu anneme

notumu sosyal medyada paylaşınca herkes ne güzel yorumlar

söylesem “Anlamadığın yerde yardımcı olabilirim.” diyecek. Çalışmak istemiyorum

yazmıştı. Şimdi utanır benden, paylaşamaz. Demek buraya kadarmış.

ki anlamadığım yeri bileyim. Kulağıma yandaki komşumuz Hasan’ın flüt çalma

En iyisi ben gideyim de tüm gerçekleri itiraf edeyim.

sesi geliyor. Balkondan seslendim “Ohh!” dedim, “Hasan, keşke senin yerinde
olsam. Ben de müzikle ilgilenmek istiyorum ama sınavlarım var.” dedim. Hasan

7 ARALIK Cuma

da kıkırdayarak “Yarın müzik sınavım var. Öğrendiğimiz parçayı çalışıyorum.” diye

Sevgili Günlük,

cevap verdi. İçeri girdim hemen. “Anneeee!” diye seslendim: “Yarınki sınavıma

Gidip annemle babama notumu itiraf ettim. “Beni sevmemekte haklısınız.” dedim.

çalışamıyorum. Hasan sürekli flüt çalıp gürültü yapıyor.” Annem de iki tane

Annem “Düşük not aldığın için seni sevmeyeceğimizi de nereden çıkardın?” dedi.

kulak tıkacı getirmiş. Her şeye bir çözümü olmasa keşke!

“E geçen sefer 100 aldığımda ‘Seni çok seviyoruz.’ demiştiniz. Hem sen de sosyal
medyada paylaşmıştın.” dedim. Annemle babam çok şaşırdı. Sonra ikisi de bana
sarıldı. “Sanırım böyle hissetmene biz sebep olduk.” dedi annem. “Senin sınav
notunu sosyal medyamda paylaşmam aslında doğru değildi. Sonuçta bu sana
özeldi.” Babam da “Böyle hissetmende benim de payım var.” dedi. “100 aldıktan
hemen sonra seni seviyorum dediğim için sevgimin notunla ilgili olduğunu düşündün.
Sana olan sevgimizi asla aldığın notlar belirlemiyor. Sanırım o gün başarını ve
çabanı takdir etseydim böyle bir fikre
kapılmayacaktın.” dedi. Bunları
duyunca çok duygulandım
canım günlüğüm. İçim çok
rahatladı. Biliyor musun,
aslında bu notu düzeltmem
o kadar da zor değil.
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Malzemelerimiz:
• Farklı büyüklükte
süt kutuları

muhteşem
dönüşüm

• Renkli defter, kitap
kapları

Çizen: MERT TUGEN

• Yapıştırıcı, boya
kalemleri

SÜT KUTULARINDAN
EV YAPALIM
Atık maddeleri değerlendirmek çok güzel bir alışkanlıktır. Sen de evde
boşalan kutuları biriktirip onlarla çok güzel etkinlikler yapabilirsin. Boya,
renkli kâğıt ve makasla öyle çok şey üretilebilir ki. Hayal gücünü kullanarak
birbirinden farklı faaliyetler yapabilirsin. Tek başına yapabileceğin gibi,
arkadaşlarınla birlikte de üretebilirsin. Hep birlikte bir şeyler yapmak çok
eğlenceli olacaktır. Şimdi sana anlatacağım etkinlik tam da böyle bir şey.
Atık süt kutularını atmayıp biriktirirsen bunlardan çok
güzel evler yapabilirsin. Farklı büyüklüklerde rengârenk
evlerin olduğu bir sokak bile olabilir!

Bunun için
bize neler
gerekli,
önce onları
belirleyelim.

• Renkli kartonlar
• Makas

Kutuların alt kısımlarını kesmeyelim.
Çünkü evin bir tabanı olması lazım.
Kutuların üst kısımlarını keselim.
Kutuların içini
güzelce yıkayalım.
Dikkatlice kutularımızı kurulayalım.
Sonra renkli kartonlardan çatı yapıp
yapıştıralım. Üzerine baca bile
yapabiliriz.
Evlerin farklı büyüklükte olması daha
güzel olur. Bir sokak görüntüsü verir.
Kutuları farklı renklerde kitap kaplarıyla
kaplayıp boyayabiliriz.
Bir sokak yapmak istiyorsak yaptığımız
evleri büyük bir kartonun üzerine
yapıştırabiliriz. Bahçeden topladığımız
kuru dal ve taşları, evlerin yanına ve
yol kenarlarına yapıştırabiliriz. Hayal
gücümüzü kullanarak eminim çok daha
farklı şeyler de ekleyebiliriz.

Bu etkinlikle hem atık maddeleri değerlendirmiş
hem de çok keyifli vakit geçirmiş olacağız.
Şimdiden iyi eğlenceler!
22
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ben de
çizerim

Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...
Önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele.
Şimdi çizmeye hazır mısın? Başla o hâlde. Unutma, aynısı
olması gerekmiyor! ONLAR, senin YAVRU AYIN VE TAVŞANIN
olacak. OnLARa istediğin şekli verebilir ve istediğin
renkleri kullanabilirsin.

SEVİMLİ BİR TAVŞAN NASIL ÇİZİLİR?

MİNİK BİR YAVRU AYI NASIL ÇİZİLİR?
1) KULAKLARINI ÇİZEREK
BAŞLAYALIM.

1) KULAKLARINI ÇİZEREK
BAŞLAYALIM.

4) SIRT ÇİZGİSİNİN SONUNA
KUYRUĞUNU YAPALIM.

2) Yarı elips şeklinde,
kavisli bir ÇİZGİYLE KAFASINI
çizelim.

5) BACAKLARINI VE AYAKLARINI
ÇİZDİKTEN SONRA...

2) İKİ ÇİZGİYLE KAFASINI
OLUŞTURALIM.

3) burnunu
konduralım VE...

3) HAFİF EĞRİ BİR ÇİZGİYLE
SIRTINI ÇİZELİM VE...

6) YÜZÜNE BAŞLAYALIM. ÖNCE İKİ
YUVARLAKLA GÖZLERİNİ...

4) sırtı için eğri bir
çizgi çekelim. sonra da
PON PON BİR KUYRUK.

5) İKİ KÜÇÜK
AYAK ve...

6) ARKA ayaklarını
ekleyelim.

7) yay şeklinde
bir ağız çizelim
ve yüzüne gülücük
koyalım,

9) SON OLARAK RESMİNİ
İSTEDİĞİN GİBİ
RENKLENDİREBİLİRSİN.

7) SONRA DA ŞEKİLDEKİ GİBİ AĞZINI
VE BURNUNU EKLEYELİM.

8) KULAKLARIN İÇİ VE KAŞLAR GİBİ
DETAYLARI UNUTMAYALIM.

9) RESMİNİ İSTEDİĞİN GİBİ BOYADIĞINDA...

8) ÇOK SEVDİĞİ HAVUCU DA
UNUTMUYORUZ.

KARŞINDA sevimli
BİR TAVŞAN!

KARŞINDA minik bir yavru ayı!
24
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ORİGAMİ
KâĞIT KATLAMA SANATI

SİYAM KEDİSİ

Origamide bu sayıdaki konumuz siyam kedisi. Eskiden Siyam olarak
bilinen günümüzdeki adı ise Tayland olan ülkeden bütün dünyaya
yayılan siyam kedileri, hem insanlarla hem de diğer kedilerle
en kolay iletişim kurabilen kedi türlerinin başında gelir. Şimdi
kâğıtlarımızı alalım ve Siyam kedimizi yapmaya başlayalım.

Her iki tarafı kesik
çizgilerden yukarıya
doğru katlayalım.

elde ettiğimiz şekli
ters çevirelim.

Kare el işi kâğıdımızı kesik
çizgiden katlayıp açalım.

Kâğıdın sadece üstte
kalan tarafını kesik
çizgiden katlayalım
ve...

Altta kalan köşeyi
önce yukarıya,

Daha sonra kesik çizgiden
katlayalım.

sonra aşağıya katlayalım
ve...
Yine kesik çizgiden
katlayarak 4 numaralı şekli
elde edelim.
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Meydana gelen şeklin sağ ve
sol köşelerini kesik çizgilerden
aşağıya doğru katlayalım.

İŞTE KARŞINDA
BİR SİYAM KEDİSİ!

gözlerini, bıyıklarını ve
burnunu çizdiğimizde Siyam
kedimiz hazır.
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Yediğimiz yiyeceklerin
bir bölümü vücut içinde
değerlendirilir. vücudun
kullanmadıkları ise atılır.
Tüm bu işlem bir sistem içinde
gerçekleştirilir ve buna
Sindirim Sistemi
adı verilir.
YAN sayfada, karışık
harflerden oluşan tablonun
içine Sindirim Sistemine dahil
olan kelimeleri sakladık.
Bulabilir misin?
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komikli test

Kendİ masalını kendİn yaz

Çizen: Gökçe Yavaş önal

b) Belimizde
c) Damarlarımızda
d) Kafamızın içinde

3. Beynimizi
oluşturan
bölümLERE
ne isim verilir?
a) Hop
b) Lob
c) Bob

2. Beynimizin içinde iletişimi
sağlayan, bilgi aktaran
hücrelere ne isim verilir?

4. Beynimizin kaç lobu var,
biliyor musun?

a) Sinir hücresi ya da nöron

a) 1000

c) 5

b) Sinirli hücre ya da patron

b) 1 milyon

d) 3.14

c) Asabi hücre ya da orlon

Çizen: Gökçe Yavaş önal
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?

“Bir varmış bir yokmuş, Atlıkarınca Kasabası’nda
yaşayan bir kız varmış. Bu kız...”

Şimdi arkadaşınıza
10 üzerinden
Örnek: Diyelim ki MAVİ yazan kartı seçtin. Şu şekilde devam edebilirsin:
“Bu kız masmavi
puanlar verin. Sonra sırayla tüm
saçlara sahipmiş.” İşte bu kadar basit. Seçtiğin kelimeyi nasıl kullanmak
istersen öyle
arkadaşların destenin içinden
ROBOT
DANSI
ATLA
DÖRTNALA
kullanabilirsin. Belki “Bu kız mavi rengi çok severmiş.” demek istersin.
da seçsinler.
olur. Şimdi
sıra
birerOkart
Oyun
bu
Bir robot olduğunu hayal et.
Bir atın olsa ona nasıl
şekilde
devam
etsin.
Oyun
sende.
Bir kart seç ve hayalindeki masalı
yazmaya başla!
Dizlerini ve dirseklerini hiç
binerdin? Haydi, şimdi bir
sonunda puanlarınızı toplayın.
Bu
oyunu dans
tek başına
ya da arkadaşlarınla
birlikte
bükmeden
etmeye çalış.
binici olduğunu
hayaloynayabilirsin.
et. Atla
Acaba oyunu kim kazanacak?
Mekanik sesler de çıkar!

d) Pop

d) Çok sinirli hücre ya da fantom

İşaretli
yerlerdenbaşla!
kes ve
ve oynamaya
oynamaya başla!

Aşağıda bİr masalın ilk cümlesini göreceksin.
Senden istediğimiz; bu masalı, seçeceğin
kartlardaki kelimeye göre devam ettirmen. Yani
nasıl devam edeceği tamamen sana kalmış!

1. Beynimiz
vücudumuzun neresindedir?
a) En küçük ayak parmağımızda

Sayfayı
çek çıkar.
Sayfayı
çek çıkar.
İşaretli yerlerden
kes

dörtnala koşmaya başla!

Çizen: Gökçe Yavaş

BALERİN

SÜPERMEN UÇUŞU

YILDIZ KAYMASI

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

Şimdi yere yüzüstü uzan.
Ayaklarını havaya kaldır,
ellerini de öne doğru uzat!
Yoksa gerçekten uçuyor musun?

Ellerinden biri havada olsun.
Şimdi ayaklarını yerden
kaldırmadan, hızlıca sağa
doğru kay.

ŞAŞKIN GORİL

KÖPRÜ

MERAKLI YILAN

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

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

5. Sence hangisi beynin
loblarından biri olamaz?
a) Ön lob
b) Arka lob
c) Hop lob
d) Yan lob
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Yere yüzüstü uzan. Ellerini
de yere koy. Şimdi kafanı ve
tüm vücudunu yukarı doğru
uzatmaya çalış.

“Bir varmış bir yokmuş, Atlıkarınca Kasabası’nda
yaşayan bir kız varmış. Bu kız...”

GÖKKUŞAĞI

GÖLGE

HIÇKIRIK

AĞAÇ

RÜYA

BULUT

KAHKAHA

KARDEŞ

KIRMIZI

ÇOCUK

ELMA

FISILTI

SABUN

MAVİ

PAMUK

farkını bul

Sayfayı
çek çıkar.

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

Nasıl oynanır?

10 farkı bulabilir misin?

iki

Arkadaşlarını topla çünkü bu
oyun süper! Kartları resimli
yerleri alta gelecek şekilde üst
üste koy. Şimdi kartları karıştır.
İki meyve sebze grubuna da çok dikkaTli
bak!biri içlerinden
Arkadaşlarından
bir kart
çeksin. Bakalım, gördüğü
grup ilk bakışta benzer görünse de
aralarında
hareketleri yapabilecek mi?

tam 10 fark var. Haydi Bulmaya Şimdi
başla!
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?

KURBAĞA SIÇRAYIŞI

ZOMBİ YÜRÜYÜŞÜ

YENGEÇ KAÇIŞI

ROBOT DANSI

ATLA DÖRTNALA

Tıpkı bir kurbağa gibi, önce
yere çömel. Sonra da tüm
kuvvetinle havaya sıçra!

Dizlerini ve dirseklerini kırmadan
ne kadar uzağa yürüyebilirsin?
Güzel bir zombi taklidi yapmak
için yüzün de ifadesiz olmalı!

Emekleme pozisyonuna geç ve
bu şekilde yan yan yürümeye
çalış. Nasıl? Çok zor değil mi?
Yengeçler böyle koşabiliyorlar.

Bir robot olduğunu hayal et.
Dizlerini ve dirseklerini hiç
bükmeden dans etmeye çalış.
Mekanik sesler de çıkar!

Bir atın olsa ona nasıl
binerdin? Haydi, şimdi bir
binici olduğunu hayal et. Atla
dörtnala koşmaya başla!

DÖNME DOLAP

ZIPLAYAN ÇEKİRGE

BALERİN

SÜPERMEN UÇUŞU

YILDIZ KAYMASI

Kendi etrafında kaç tur
dönebilirsin? Neyse, fazla
abartma istersen, başın
dönebilir!

Ayakta dururken birden
havaya sıçra. Ne kadar
yükseğe sıçradın? Daha iyisini
yapabilirsin!

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

Şimdi yere yüzüstü uzan.
Ayaklarını havaya kaldır,
ellerini de öne doğru uzat!
Yoksa gerçekten uçuyor musun?

Ellerinden biri havada olsun.
Şimdi ayaklarını yerden
kaldırmadan, hızlıca sağa
doğru kay.

ŞAŞKIN GORİL

KÖPRÜ

MERAKLI YILAN

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

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

ÖRÜMCEK ADIMI
Ellerine yere koy, dizlerini ve
dirseklerini de hiç bükme.
Şimdi ellerinin ve ayaklarının
üzerinde bu şekilde
emeklemeye çalış.

KELEBEK OTURUŞU

KARTAL DURUŞU

FLAMİNGO POZU

Yerde bağdaş kur, ellerini de
ön tarafında birleştir. Sırtın da
mümkün olduğunca dik olsun.
Tıpkı bir kelebeğe benzedin.

Bacaklarını yanlara doğru
aç. İleri doğru eğil! Şimdi
kollarını da arkaya doğru uzat!
Kanatlarını da çırpabilirsin.

Ellerini koltuk altına doğru kıvır.
Tek ayağını da diğer ayağının
dizine yasla. Şimdi bir süre
dengede kalmaya çalış.

Yere yüzüstü uzan. Ellerini
de yere koy. Şimdi kafanı ve
tüm vücudunu yukarı doğru
uzatmaya çalış.

Çizen: Gökçe Yavaş
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ÇENGEL
BULMACA

1

Hayvanlar âlemini
ne kadar tanıyorsun?
Bunu test etmeye var mısın?

2

SORULAR:

1) Soğukkanlı olduğu söylenir.
O bir sürüngen.
2) Bal sever, kış uykusuna yatar.
Acaba nedir?
3) Erkeğine aygır, dişisine kısrak
denir. Yavrusunun adı tay, ufağı
midillidir. Ayakları acımasın diye de
ayaklarının altına nal takılır.
4) Dünyanın en uzun boyunlu kara
hayvanıdır. Anavatanı Afrika’dır.
5) Filden sonra en iri kara hayvanıdır.
Onları, buruşuk gibi görünen gri
derilerinden, burunlarının üzerindeki
boynuzlarından tanırsın.

4

6) Upuzun hortumları vardır.
Bu hortumları hem koku almak için
kullanırlar hem de bu hortumlar elleri
gibidir. Dünyanın, karada yaşayan en
büyük hayvanlarıdır.
7) Çok yavaştır. O kadar yavaştır
ki masallara bile konu olur. “Evini
sırtında taşır.” desek bir tahminin
olur mu?
8) Deveye benzer ama daha kısa
boyludur. Bir de kötü alışkanlığı
vardır; tükürür.

8

3
5
6

7
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bilim
kurdu
Çizen: Ece Zeber

?? Gizemli kutu!
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

Bir saniye
için yaklaşık
25 adet resim
çizilmesi
gerekiyor.

Çizgi film seyretmeyi çok severiz. Sadece biz çocuklar mı?
Hayır. Birçok yetişkin de çizgi film seyretmeye bayılır. Peki, çok
sevdiğimiz çizgi filmlerin tarihçesini biliyor musun?
İlk çizgi film hangisidir ve kim tarafından yapılmıştır?
Tarihteki ilk çizgi film 1906 yılında Amerika’da James Stuart Blackton
tarafından yapılmış. Bu çizgi film için tam 8000 resim çizilmiş.
Sonra bu resimler arka arkaya dizilmiş. Hızlı bir şekilde hareket ettirilmiş.
Böylece çok sevdiğimiz filmlerin ilk örneği ortaya çıkmış.
İlk çizgi filmin süresi 3 dakikadan biraz fazlaymış. Daha sonra, 1917 yılında,
60 dakikalık uzun süreli bir çizgi film yapılmış. Önceleri siyah beyaz olan çizgi
filmler, 1920 yılından sonra renkli olarak yapılmaya başlamış. Bunu 1928 yılında
ilk sesli çizgi film izlemiş. Böylece karakterler konuşmaya başlamış.
İlk çizgi filmlerin hayvan kahramanı, kısa pantolon giyen bir keçi olmuş.
O zamanlar bu karakter, çocuklar tarafından çok sevilmiş.

Eski zamanlarda çizgi film yapımında kara kalemle çizilmiş resimler
kullanılırmış. Fakat 1980’li yıllardan sonra bilgisayar teknolojileri gelişmiş
ve işler kolaylaşmış. Yine de kara kalemle çizilen resimler önemini
yitirmemiş. Hâlâ bu şekilde çizilen resimler bilgisayarda taratılıp, çizgi film
hâline getiriliyormuş.
Şimdi sana bir soru:
Çizgi filmin bir saniyesi için sence kaç resim çizmek gerekir?
Cevaba şaşıracaksın! Bir saniye için yaklaşık 25 adet resim çizilmesi
gerekiyor. İki saatlik çizgi film için ne kadar resim çizildiğini sen düşün
artık. Bir çizgi filmin tüm hareketleri tek tek çizildiğinden, yapımı da uzun
sürüyor elbet. Günümüzde bilgisayarların kullanılması bu süreyi
biraz kısaltmış. Ama yine de bir çizgi filmin yapımı bir yıldan
önce bitmiyor. İlerleyen teknoloji sayesinde
yapılan harika animasyon türü çizgi
filmleri biz çocuklar kadar,
yetişkinler de zevkle
izliyor.

Zaten
ailecek izlenen
çizgi filmin
keyfine de
doyum
olmuyor!
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?
Yedigöller’de gerçekten
görülecek yedi tane göl
var. Bu nedenle onları
bulmamıza yarayacak
haritayı ve pusulayı attım
çantama.
Ayaklarımı sıcak tutacak
yün çoraplar.

Kuşların günaydın şarkısı!

Yedigöller
Uzun zamandır bir hayalim vardı. Belki bahsetmişimdir. Kamp
kurmak, çadırda uyumak. Bu yüzden annemler Yedigöller’e
gideceğimizi söylediğinde havalara uçtum! Çünkü Yedigöller
Milli Parkı’nda kamp yapmaya izin verildiğini biliyorum.
Şimdi benimle bir kamp macerasına hazır mısın?

En kalınından bir mont.
Çünkü akşamları epey
serin olurmuş.
Bir adet çadır. Altıma
sermek için mat ve sıcacık
uyuyabilmem için de uyku
tulumu.
Bu doğa harikasını
belgelemek için fotoğraf
makinesi ve kuşları izlemek
için dürbün.
Sıkı yürüyüşler için uygun
bir çift bot ve tabii ki
berem.
Bir de unutmadan gece
etrafı görebilmek için kafa
lambası!
Kamp yapmayı ve
sonbaharı en az benim
kadar çok seven kuklam!
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Diş fırçam ve diş
macunum.
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ÖNERİYORUM!
Yedigöller’e
günübirlik de gelebilirsiniz.
Ben sonbaharda havalar
çok da soğumadan gelip
kamp yapabildim.
SİZE Bir sır vereceğim.
Çadırda uyumak müthiş
bir şey! Kuş sesleri içinde
uyanmak hayatımdaki en
keyifli deneyimdi!
Çadırda uyumak
istemeyebilirsiniz.
O zaman, Bungalov denen
küçük ahşap evlerde de
kalabilirsiniz.
Buranın havası, manzarası
sonbaharda muhteşem!
SİZE sonbaharDA
ya da ilkbaharDa bir kamp
deneyimi yaşamanıZI tavsiye
ederim.
Fakat soğukla aranIZ iyi
değilse yazın kamp yapmayı
öneririm. İlk fırsatta
gelmeli, sİZ de bu deneyimi
yaşamalısıNIZ!

Yedigöller’in
gölleri
Milli Park’ın içindeki yedi
gölün isimleri: Büyükgöl,
Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl,
Küçükgöl, İncegöl ve
Sazlıgöl.
Parka girer girmez karşınıza
çıkan ilk göl Büyükgöl.
Adından da anlayacağınız
gibi en büyüğü o.
İsterseniz üzerindeki iskeleye
çıkıp harika fotoğraflar
çekebilirsiniz.
Yürüyüş yolu üzerinde bir
şelale göreceksiniz. Burası
da Nazlıgöl’den gelen
harika bir serin su kaynağı!
Biraz daha yukarıdan
bakmak isterseniz
Kapankaya Manzara Seyir
Tepesi’ne çıkabilirsiniz. Tüm
Yedigöller ayaklarınızın
altındaymış gibi...
Parkın içinde 1000’den fazla
kuş türü olduğu söyleniyor.
Dürbününüzü unutmayın,
yoksa pişman olabilirsiniz.
Son olarak ünlü Pisagor
Ağacı’nı görmelisiniz! Ben
gördüm inanamadım. Tıpkı
bir dik üçgen gibi duran iki
ağaç matematiği daha da
fazla sevdirir insana.
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tam bize göre
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Malzemelerimiz:
• Renkli bant
• İki pipet

HEYECANLI
BİR OYUNA VAR MISIN?
Şimdi sana çok heyecan verici bir oyundan
bahsedeceğim. Bu oyunu arkadaşlarınla veya kardeşinle
birlikte oynayabilirsin. Hatta takım kurup turnuva
bile yapabilirsiniz. Oyunu anlatmadan önce seni biraz
daha heyecanlandırayım. Bu bir yarış oyunu. Hareketli,
heyecanlı ve dikkatini geliştiren bir oyun. Saatlerce
hiç sıkılmadan oynayabilirsiniz.
Peki, tamam! Daha fazla heyecanlandırmadan
oyunu sana anlatayım.
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• İki küçük top; pinpon topu
ya da daha küçük bir top olabilir.

Şimdi iki tane yarış pisti yapalım.
Renkli maskeleme bandı ile yere zikzaklı bir yol çizelim.
Yolun genişliği 15 santimetre olsa yeterli olur. Topun rahatça hareket edebileceği
bir genişlik olmalı. Bu oyunu evde oynarken yolu halı olmayan bir zemine yaparsak top
daha kolay hareket eder. Şimdi bu yolun aynısından yanına bir tane daha yapalım.

Bu oyun nasıl oynanıyor?

Her iki arkadaş yolun en başına geçecek. Topu yolun başlangıç noktasına koyacak.
“Başla!” dedikten sonra pipetleri üfleyerek topu hareket ettirmeye çalışacaklar. Top
yoldan dışarı çıkarsa, çıktığı noktadan tekrar devam edilecek. İlk önce yolu bitiren
ilk turun kazananı olacak. Turnuva yapmak isterseniz bu oyunu istediğiniz kadar
tekrarlayabilirsiniz. Centilmen bir yarışçı olarak kazananı
tebrik etmeyi de unutmayın. İyi eğlenceler!
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ya sen
olsaydın
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

ARKADAŞIMI
ÇOK KISKANDIM!
Üçüncü sınıfa gidiyorum. Sınıfımızda Hale adında bir arkadaş var. Onunla genellikle
aynı notları alıyoruz. O da benim gibi ders çalışmayı ve başarılı olmayı çok seviyor.
Aramızda sanki gizli bir yarış var. Ben onun notlarını merak ediyorum,
o da benimkileri. Bu durum çok çalışmak için bazen iyi geliyor.
Bazen de çok can sıkıcı olabiliyor.
Geçen hafta salı da, o can sıkıcı günlerden biriydi. Öğretmen matematik sınav
sonuçlarını açıklıyordu. Aman Allah’ım! O da ne? Hale benden tam 20 puan daha
fazla almıştı. Önce çok şaşırdım. Kıpkırmızı oldum. Tüm duygularım birbirine karıştı.
Hem şaşırdım hem de sinirlendim. Nasıl olur da benden daha yüksek not alır?
Hem de 20 puan farkla beni geçmiş! Hemen itiraz ettim.

- “Öğretmenim bu olamaz! Hale benden
yüksek not alamaz!” diye ağlayarak
konuşmaya başladım.
Öğretmen:
- “Neden alamasın, ikiniz de bazen
birbirinizden daha yüksek notlar
alabilirsiniz. İsterseniz kâğıtlarınızı
gösterebilirim.” dedi.
Kendimi öğretmen masasının yanında buldum.
- “Evet, lütfen öğretmenim.” dedim.

Eğer bu olayı sen yaşamış
olsaydın, ne hissederdin?
Ne düşünürdün? Nasıl
davranırdın?

Kâğıda baktığımda iki önemli soruda hatalar
yaptığımı fark ettim. Evet, benim notumda bir
yanlışlık yoktu. İşin doğrusu çok utanmıştım.
Arkadaşımı kıskandığımı fark ettim.
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Arkadaşımı tebrik edebilirdim. Bu daha
güzel bir davranış olurdu. Onun için
sevinebilir, sevincini paylaşabilirdim. Nerede
hata yaptığımı fark edip daha dikkatli
olabilirdim. Hatamdan ders çıkarabilirdim.
Bunları yapmak yerine, kızmayı ve kıskanmayı
tercih etmiştim. Yaşadığım bu olay birçok şeyi
fark etmemi sağladı. Bu davranışımı değiştirmek
için o gün kendime söz verdim.
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hayvanlar âlemi

Nereye gitti bu hayvanlar?

Mamut
Mamut, file
benzeyen kocaman tüylü
bir hayvandı. Günümüzden
4 bin yıl öncesine kadar
yaşadılar. Neden yok oldukları
tam bilinmiyor. O dönemde
yaşayan insanlar tarafından
çok avlandıkları için nesilleri
tükenmiş olabilir.

u

planı

a

Günümüzden
d
30 yıl öncesine
kadar dünyada yaşıyorlardı.
Anadolu’nun ormanlarında onları
görebilirdiniz. Ama doğanın zarar görmesi
nedeniyle iyi beslenemedikleri söyleniyor.
Sonra da kurallara uymayan avcılar
tarafından vuruldukları için tükenmiş soyları.
Bu yüzden çevremizi kirletmememiz, doğaya
zarar vermememiz çok önemli. Böylece nesli
henüz tükenmemiş hayvanları da koruyabiliriz.

An

Dünyada yaşayan bazı hayvanlar ortadan
kayboluyor! Bazıları kendi kendine, Bazıları
doğal afetlerle... İnsanlar tarafından
avlandığı için de hayvanlar yok oluyor.
Çevreyi yeterince temiz tutmadığımızda, onların
yerleşim alanlarına ev yaptığımızda, ağaçları
kestiğimizde yaşayacak yer bulamıyorlar.
Bu hepimiz için çok üzücü!.. Artık dünyada
bulunmayan dört önemli hayvan türüne
yakından bakalım mı?

ol

Ka

Dinozorlar

Günümüzden yaklaşık
65 milyon yıl önce nesli
tükenen dinozorlar, insanlarla
aynı dönemde yaşamadılar.
Neden kayboldukları ise
hâlâ bir sır!

Tazmanya
Kurdu
Tazmanya’da yaşayan
bir keseli hayvan türüydü.
İnsanlar tarafından
avlandıkları için tükenmiş
soyları.
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Dr.Demir
ve Çinko

MEVSİME UYGUN GİYİNMELİYİZ
BOL MEYVE VE SEBZE YEMELİYİZ

Çizen: Mert Tugen

ÇOK SIK HASTA OLUYORUM.
DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN
NELER YAPMALIYIM?

ELLERİMİZİ SIK SIK
YIKAMALIYIZ
YETERLİ MİKTARDA SIVI
TÜKETMELİYİZ

Sevgili Doktor Demir,
Ben Esra. Size Elazığ’dan yazıyorum.
Sağlıkla ilgili bir sorun yaşadığımızda
sorabileceğimiz birisi olması ne güzel. Kendimi
çok şanslı hissediyorum. Siz de hiç bıkmadan bize
cevaplar gönderiyorsunuz. Bu yüzden sizi çok
seviyorum.
Burada kışlar çok soğuk oluyor. Havaların ısınması
uzun sürüyor. Bahar aylarında sürekli hasta
oluyorum. Burnum akıyor. Ateşim çıkıyor. Burnumu
silmekten yoruluyorum. Kırmızı bir burunla gezmek
zorunda kalıyorum. En yakın arkadaşlarım
benim kadar hastalanmıyor. Tam iyileşiyorum;
bir hafta, on gün sonra yine hastalanıyorum.
Sık sık hastalanmak istemiyorum. Bunun için neler
yapmalıyım? Şimdiden size çok teşekkür ederim.
Yine bir sorum olursa yazabilir miyim?
Esra.

Sevgili ESRA,
Çocukların soru sorması beni çok mutlu ediyor. Onları hemen cevaplamaya
çalışıyorum. Sen de bana istediğin zaman yazabilirsin.
Elazığ benim de çok sevdiğim bir şehir. Haklısın, ülkemizin doğusundaki
şehirlerde kışlar daha soğuk geçiyor. Özellikle kış aylarında ve baharın ilk
günlerinde kıyafetlerimize dikkat etmeliyiz. Mevsim geçişlerinde daha çabuk
hastalanabiliyoruz. Yanımıza hırka veya ceket gibi, gerektiğinde giyebileceğimiz
kıyafetler almalıyız.
Beslenmemize de dikkat etmeliyiz. Özellikle bol bol meyve, sebze yemeliyiz.
Yediğimiz meyveleri iyice yıkamalıyız. Vücudunun hastalıklara karşı güçlü olması
için bu çok önemli. Bulaşıcı hastalıklara da dikkat etmeliyiz. Özellikle nezle ve
grip gibi hastalıklar, okul gibi sosyal ortamlarda daha çabuk bulaşır. Hasta olan
çocukların, iyileşene kadar evde dinlenmeleri iyi olur. Birçok hastalık, temizliğe
dikkat etmemekten kaynaklanır. Bu yüzden ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Haftada
en az iki defa banyo yapmalıyız. Tüm bunlarla birlikte gün içerisinde yeterli
miktarda sıvı tüketmeye de özen göstermeliyiz.
Bunlara dikkat edersen daha sağlıklı olacağına inanıyorum.
Hoşça kal Esra.
Doktor Demir.
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meraklı
masallar

Yazan: ZEYNEP ALPASLAN / Çizen Cihan Dağ

Küçük Vatozun Oyunu
Denizde mercanlarla kaplı çok güzel bir şehir varmış. Burada yaşayan küçük balıklar
sık sık mercanların arasında saklambaç oynarmış. Bütün küçük balıklar birbirleriyle
bebekliklerinden beri arkadaşmış.
Bir gün şehre küçük bir vatoz taşınmış. Yassı, geniş, kum rengi ve benekli
gövdesiyle çok güzel bir vatozmuş bu. Ama diğer balıklara göre çok büyükmüş.
Balıklar ondan biraz çekiniyorlarmış. Onu tanımıyorlarmış ama, yine de onun
korkutucu bir görüntüsü olduğunu düşünüyorlarmış. Bu yüzden de
ondan uzak duruyorlarmış.
Vatoz da onlardan çekiniyormuş. Küçük balıkların neşeli saklambaç oyununu
uzaktan, imrenerek seyrediyormuş. Derken, günlerden bir gün küçük vatoz cesaretini
toplamış. Balıkların yanına gitmiş. Onlara, onlarla birlikte saklambaç
oynayıp oynayamayacağını sormuş.

Vatoz bütün balıklardan daha kocamanmış! Ona şöyle bir bakan küçük
balıklar, korkuya kapılmışlar. Hiç düşünmeden, hemen kararlarını vermişler. Hayır,
bu vatoz saklambaç filan oynayamazmış! O kocaman gövdesiyle, kendine bu
mercan şehrinde saklanabileceği bir yer bulamazmış çünkü!
Bunu duyan küçük vatoz boynunu bükmüş. Oradan uzaklaşmaya başlamış. Onun
hâline üzülen balıklar düşünmüş, taşınmış. Sonunda, onu geri çağırmaya karar
vermişler. Ne de olsa onun hakkında hiçbir şey bilmiyorlarmış. Bunun üzerine
küçük vatoz, saklambaç oyununa katılmış.
Ebe olan balık arkasını dönüp de yüze kadar saymaya başlamış. Bütün küçük
balıklar mağaralara, mercanların içine, kuytulara kaçışmış. Çok zeki olan küçük
vatoz ise geniş ve yassı gövdesini kuma gömmüş. Burada, kum deseni gövdesi
sayesinde, kumun üzerinde görünmez olmuş. Oyun boyunca bir daha da
yerinden kımıldamamış.
Bütün balıklar sobelendikten sonra, sıra küçük vatozu bulmaya gelmiş. Balıklar
burunlarının dibindeki vatozu bir türlü görememişler. O sırada, küçük vatoz
gövdesini havaya kaldırmış. Sonra da kendini balıklara göstermiş. Balıkların
şaşkınlıktan ağızları açık kalmış! Ve işte o zaman, küçük vatozun ne kadar zeki
ve eğlenceli olduğunun farkına varmışlar.
O günden sonra küçük vatoz, yeni arkadaşları için
vazgeçilmez bir oyun arkadaşı olmuş.
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merak ediyorum..

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

bu eller kimin?

• Saklambaç nasıl bir oyundur, biliyor musun? Sence saklambaç
oynarken gözlerimizi mi iyi açmalıyız yoksa kulaklarımızı mı?
Bu oyunda görmek mi önemli, koku almak mı?

• Vatoz balığını saklambaç oyununda diğer balıklar neden hemen
sobeleyememiş sence? Onu neden fark edememişler?

• Masalımızın kahramanı vatozun rengini biliyorsun; sence
diğer balıklar hangi renklerdedir? Hadi hayal et!..

İÇİMİ GÖRDÜM SANKİ
Benim işim fotoğraf çekmek fakat
herhangi bir fotoğrafçıdan farklıyım.
Ben normal fotoğrafçıların aksine
insanların ve hayvanların bedenlerinin
içinin fotoğraflarını çekerim.
Sağlıkla ilgili bir alanda çalışırım.
Bu iş için tıbbi görüntüleme cihazlarını
kullanırım. Öncelikle, hastaya
yapacağım iş hakkında bilgi veririm.
Çekilen görüntüleri baskıya gönderirim.
Sonra hekime gitmesini sağlarım.
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İnsanlar bize baktığında, sadece
büyük cihazlarla çalıştığımızı
düşünebilir. Fakat bizim işimizde
insan ilişkileri de çok önemlidir.
Güler yüzlü, sabırlı, dikkatli ve
anlayışlı olmak gerekir.
Çalışırken kullandığımız cihazların
yaydığı ışınların zararlı etkileri
olabilir. Bu zararlı etkilerden
korunmak için önlemler almamız
gerekir.
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Bu ipuçlarından sonra mesleğimi bulabildin mi?
Peki, seni daha fazla meraklandırmayayım.

Dergini okurken sayfalarda gördüğün
altı çizili kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.
Bingo: İngilizce bir kelimedir. Türkçede, “Tam isabet” anlamında kullanılır.
Film Karakteri: Filmlerde oynayan oyuncu veya çizgi filmlerde çizilmiş kişi, demektir. Ancak konu çizgi
film olunca bu kişilerin illa insan olması gerekmez. Çünkü çizgi filmlerde, bir balık, bir araba ya da bir ağaç
da gerçek bir insan gibi davranabilir;
konuşur, düşünür, yürür, sevinir ve
üzülür. O filmin oyuncusu veya baş
kahramanı yani karakteri olabilir.

ben bir radyoloji
teknisyeniyim.
Bir sağlık çalışanıyım. Hastalıkların daha doğru tanınabilmesi
için hekimlerin istediği tıbbi görüntüleme işini yaparım. Onlar da
hastalarına doğru tedavi uygulayabilmek için röntgen denilen
bu görsellere bakıp karar verirler.

Görüntüleme cihazları: İnsan
vücudunun içinde yer alan herhangi
bir yapıyı veya bir nesnenin içini görmeye yarayan cihazlar.
Işın: Herhangi bir ışık kaynağından
çıkan, bazıları insan sağlığına zararlı
ışık demetlerinin adıdır.
İmrenmek: Beğenilen, hoşlanılan bir şeyi edinme veya bir yiyeceği
yeme isteğini duymak, beğenilen bir
kişi veya şeye benzemeyi istemek,
gıpta etmek.
İPLE ÇEKMEK: Çok istediğin bir şeyin zamanının gelmesini sabırsızlıkla
beklemek.
Karbondioksit: Renksiz, kokusuz bir gazdır. İnsanlar, hayvan ve
bitkilerde solunum yoluyla dışarıya
verilmektedir.
Kulak Tıkacı: Çok şiddetli seslerden veya sudan, kulağı korumak için
kulağın içine ya da üzerine konulan
araç.
Kuytu: Sessiz, ıssız, kimsenin gelip
geçmediği yer.
Lob: İnsan beyninde bulunan beş
bölümden her birine verilen isim.
Maya: Hamur, yoğurt, peynir, şıra,
boza gibi yiyecek ve içeceklerin istenilen kıvâma gelmesini sağlayan tek
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hücreli bir mantar türüdür ve canlıdır.
Binden fazla çeşidi olan maya, içindeki enzimler sayesinde bir gıdayı başka
bir gıdaya dönüştürür ya da kıvamını
değiştirir.
Yoğurt ya da peynir; ikisinin de ana
maddesinin süt olduğunu biliyoruz.
Fakat içine konulan mayanın türüne
göre süt yoğurda veya peynire dönüşür. Maya aynı zamanda kıvam ayarlama işine de yarar, hamur örneğinde
olduğu gibi. Suyla unu karıştırırsanız
hamur olur olmasına da, zevkle yediğimiz o poğaçaların yumuşacık,
pamuk gibi olmasını sağlayan şey de
bizzat mayadır.
Mercan: Ilık denizlerde yaşayan,
ağaç gibi kök salarak büyüyüp gelişen
hayvan.
Nöron: Sinir hücresi.
Organ nakli: Vücutta bazı organlar hastalık nedeniyle çalışamaz duruma gelebilir. Özelliğini yitirmiş bir
organın yerine, canlı insan veya kadavradan alınan, yeni ve sağlam organın
konulma işlemine organ nakli denir.
Pankreas: Midenin arkasında bulunur. Boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak
bağırsağına bağlıdır. Özellikle yağların
sindirimini sağlayan enzimleri ve şeker
metabolizmasında önemli yeri olan insülin maddesini salgılayan bezdir.
Radyoloji: Bazı ışınlardan istifade
ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve bu ışınlar yoluyla
hastalıkların tedavisine çalışan tıp ilminin bir dalı.
Safra Kesesi: Karaciğere yapışık,
armut biçiminde, safra salgılayan küçük organ, öd kesesidir. Salgıladığı
safra ile yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emiliminde rol oynar ve bazı
maddelerin vücuttan atılımını sağlar.
Soğukkanlı: En zor durumlarda

bile telaşa kapılmayan, şaşkınlık göstermeyen, kolayca öfkelenmeyen,
duygularını ölçülü yaşayan ve yansıtan kişi.
Soy: Biyolojik özellikleri kuşaktan
kuşağa aynı kalan, aynı genetik özellikleri taşıyan canlılar topluluğu. Aynı
cins hayvan, aynı tür bitki gibi.
Tasarımcı: Somut olarak ortaya
konulana kadar her şey, bir hayalden ya da zihnimizdeki bir fikirden
ibarettir. Tasarımcı o fikrin şekli,
rengi, ölçüsü, dokusu hatta kokusu
ve daha aklınıza gelecek, gelmeyecek tüm diğer detaylarını belirleyen,
yani hayalin somut olarak gerçeğe
dönüşmesini sağlayan kişidir. Ortaya
çıkan şey bir sanat eseri olabileceği
gibi evimizde kullandığımız eşyalar,
kıyafetlerimiz, oynadığımız oyuncaklar ya da bilgisayarımızda kullandığımız programlar kısacası nesneler
dünyasındaki her şey olabilir. Çünkü
hayatımıza girmeden önce hepsi bir
tasarımcının aklındaki fikirlerdir.
Tazmanya: Avusturalya’nın güneyindeki en büyük adasının adı.
Teknisyen: Bilimsel, teknik bilgi
ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren
kimse.
Tükürük Bezleri: Ağızda bulunan tükürük sıvısının oluşumunda
görevli olan yapı.
Vatoz Balığı: Avrupa kıyılarında,
Karadeniz ve Marmara Denizi’nde
sıkça rastlanan kalkan balığına benzeyen bir balıktır. Kuyruğundaki iğnesi çok tehlikelidir. Sırtı benekli ve
çivilidir. Kuma ve çamura gömülü
olarak yaşarlar. Küçük balıklarla beslenirler ve gece avlanırlar.
Yutak: Ağız ve burun boşluklarıyla
gırtlak ve yemek borusu arasındaki
boşluk.

cevap
anahtarı
FARKINI BUL Sayfa 35

Sağlık Sokağı
Çocukları’nı, masalları,
oyunları, bulmacaları
sevdin mi? Doktor Demir’e
sormak istediğin şeyler mi var?

ÇENGEL BULMACA Sayfa 36-37

SÖZCÜK AVI Sayfa 28-29
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