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Bu derginin
sahibi

Bakan
Amca’dan

“Sağlıklı
olmak için
düzenli egzersiz
yapıyorum
ve dengeli
besleniyorum.”

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Birbirinden eşsiz beş duyu organımız var. Gözlerimiz de bunlardan biridir ve
bizim için çok önemlidir. Göz sağlığımız bozulursa hem okul başarımız hem de
yaşam kalitemiz olumsuz etkilenir. Bu nedenle göz sağlığımıza dikkat etmeliyiz.

harika bir koşu oldu,
şimdi öğle yemeğini
kaçırmamalıyım!

Hem Bakan Amcanız hem de bir doktor olarak size göz sağlığınızı korumanız
için yapmanız gerekenleri anlatacağım. Telefon ve bilgisayar gibi cihazlar
gözlerimizi çok yorar. Bunun için ekrana uzun süre ve yakından bakmamalı, sık
sık gözlerimizi dinlendirmeliyiz. Odamızda çok parlak ışık kullanmamalı, temiz
olmayan ellerimizle gözlerimizi ovalamamalıyız. Sivri uçlu eşya ve oyuncaklar
kazayla gözlerimize zarar verebileceği için onlardan uzak durmalıyız.
Her hastalık gibi göz hastalıklarının da erkenden fark edilmesi çok önemlidir.
Bu sayede tedaviler daha hızlı ve olumlu sonuçlar verir. Eğer ekranlara çok
yakından bakma ihtiyacı duyuyorsanız, gözlerinizi sık kırpıyor ve ovalıyorsanız,
kitap okurken satırı parmağınızla takip ediyorsanız, daha iyi görmek için
gözlerinizi kısıyorsanız, gözlerinizde sulanma ve ağrı hissediyorsanız hemen
ailenize bildirin. Vakit kaybetmeden göz doktorunuza kontrolünüzü yaptırın.
Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diler, gözlerinizden öperim.

Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan
ne haber
Fast Food Gıdadan Uzak Dur!
Ne yazık ki obezite (aşırı şişmanlık) sorunu çok hızlı ilerliyor. Obezitenin
önemli sebeplerinden biri de sağlıksız beslenme. Bu sorundan uzak
durmanın bir yolu da fast food yani ayaküstü beslenme
alışkanlığından kurtulmak. Biliyorsun, uzmanlar bu tür
yiyeceklerin zararlarını bize sürekli hatırlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde Amerika Notre Dame Üniversitesinde
bu yiyeceklerle ilgili yeni bir araştırma daha yapılmış.
Bilim insanları fast food türü yiyeceklerin paketlenmesinde
kullanılan, yağa dayanıklı kâğıtları incelemiş.

Bu saat başka saat!
Bugüne kadar pek çok saat görmüş olmalısın. Kurmalı saat, dijital saat, duvar
saati, kol saati... Peki hiç “biyolojik saat” gördün mü? Elbette görmemişsindir.
Çünkü bu saat bildiğimiz saatlerden değil. Bu bir biyolojik düzen ve senin her
bir hücrende bulunur. Bu saat yani bu düzen sayesinde insan vücudundaki
birçok hormon belli bir vakitte salgılanır. Böylece gündüzleri enerjik oluruz,
geceleri uykumuz gelir ve biyolojik saatimiz 24 saat boyunca tıkır tıkır işler.
Uzun yıllardır Biyolojik Saat konusunda
araştırma yapan üç bilim insanı, 2017
yılında Nobel Tıp ödülü kazandı.
Çünkü onlar bu konuda araştırma
yaparken çok ilginç bir keşifte
bulundu. Çalışmaları esnasında,
biyolojik saatimizde etkili
olan gen ve proteinleri fark
ettiler. Bu genler sayesinde
biyolojik saatimizin nasıl düzenli
çalıştığını daha iyi gördüler.

Bu kâğıtların yağa dayanıklı olması için bir kimyasal maddenin
(polifloroalkil madde) kullanıldığını tespit etmişler. Uzmanlar
bu maddelerin başta hamileler ve çocuklar için çok ciddi
hastalıklara sebep olabileceğini belirtmiş. Bir kez daha
anlaşıldı ki sağlıklı olmak için fast food türü beslenmeden
kesinlikle uzak durmalıyız.

Kanseri Tespit Eden Sakız
Senin de bildiğin gibi sağlıksız beslenme, kötü alışkanlıklar, çevresel
etkiler bazı hastalıklara yol açabiliyor. Kanser de bunlardan biri. Bu
gibi hastalıklardan korunmak için hepimiz sağlığımıza dikkat ediyoruz.
Fakat kanser başka sebeplerden dolayı da ortaya çıkabiliyor. Bilim
insanları bu hastalığın erken teşhisi ve tedavisi için
sürekli çalışıyor. Çok ilginç yöntemler de geliştiriyor.
Bunların en sonuncusu kanseri tespit eden sakız!
Yanlış okumadın, bir sakızla kanser hastalığı
tespit edilebilecekmiş. Bunun için bir biyoteknoloji
şirketinin geliştirdiği sakızı 15 dakika çiğnemek
yeterli olacakmış.
Nasıl mı? Çiğnenen sakız, tükürükteki
kimyasal maddelerden kanser
hastalığının olup olmadığını
belirleyebilecekmiş.
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Origami Robot
Geçtiğimiz günlerde bugüne kadar gördüğümüzden çok
daha ilginç bir robot üretildi. Amerika’da üretilen bu
robot origami kâğıtları gibi katlanabiliyor, kılıktan kılığa
girebiliyor. Hatta bu da yetmiyor; suda yüzüyor, havada
süzülüyor. Gerektiğinde dış iskeletlerinden birini çıkarıp
başka bir iskelete dönüşüyor. Âdeta kılık değiştiriyor. Böylece
birbirinden çok farklı görevleri yerine getirebiliyor. Bu robot,
içinde yer alan bir mıknatıs yardımıyla hareket ediyor.
Bu yeni icatla afet bölgelerinde, zor alanlarda mahsur kalanlara
kolaylıkla ulaşılabilmesi planlanıyor. Hatta araştırmacılar önümüzdeki
zamanlarda su altında yüzen, ortama göre renk değiştirip kamufle
olaBİLEN robotların yapılaBİLECEĞİNİ DE Söylüyor.
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havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Hapşırdığımız zaman
vücudumuzda neler olduğunu anlatan havalı bilgiler

HA-HA-HAAP-ŞUUUU!
Çok yaşayın!

Başkalarına hastalık ve bakteri
bulaştırmamak için yapman gerekenler var.
yanında bir peçete varsa
burnun karıncalanmaya
başladığı anda
ağzını peçeteyle
kapatabilirsin.

Peçete yoksa dirseğinin
iç kısmıyla ağzını
kapatıp partiküllerin
yayılmasını
önleyebilirsin.

Burnun karıncalanır, kaşınır ya da hiçbiri olmaz da ansızın
hapşırıverirsin! Nezle olunca daha çok tabii ki.
Biliyor musun, hapşırmak
aslında vücudun kendisini savunmasıdır.
Nasıl mı? HAPŞIRIK, Bazen burnumuzu tıkayan nezleden, bazen de
burnumuzun içindeki tüyleri gıdıklayan bir polen yüzünden olabilir.
Bu durumda beyin vücuda der ki: “Hey! Yeterince oksijen girişi olmuyor,
yolları aç!” ve sonra da
HA-HA-HAAP-ŞUUUU!

Diyelim ki birdenbire hapşırık geldi ve sen de
ağzını ellerinle kapamak durumunda kaldın.

Şimdi ne yapman gerekir?

İşte o zaman hapşırık, hava yollarının
açılmasını sağlıyor.
Hapşırırken aynı zamanda
vücudumuzdaki zararlı bakterileri de vücuttan atarız.
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Hemen ellerini
BOL sabun
VE suyla
yıkamaLISIN.
Bunu sakın
unutma!
7

Gözlem

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

AY AY DOLUNAY!

Sana da “Bak, Aydede var gökyüzünde.” diyen
oldu mu? Bana oldu. Sanırım beş yaşındaydım.

Bu yüzden de parıl parıl parlıyormuş. Biliyor musun, dolunayı yılda
tam 12 kez gökyüzünde görebilirmişiz.
Ben dolunayı gördüğümde artık çok heyecanlanıyorum.
Doğuşuna ve yavaş yavaş yükselişine bayılıyorum. Ay’ın değişen
şekillerini gözlemleyip resimlerini çiziyorum.

Gözlem yaparken
neler araştırıp
öğrendim...

Annem bir gece balkonda otururken, “Bak, Aydede!”
demişti. Tüm yıldızların arasında parlayan kocaman
yuvarlak bir ışık vardı. Neden “dede” diyorlar, hâlâ
anlamış değilim. Baba, amca değil de neden dede?

Ay’ın şekli Güneş’ten aldığı ışığa göre farklı görünüyor.
Bu şekillere Ay’ın evreleri deniyormuş.

O gece annemin gösterdiği Ay, dolunaymış. Yusyuvarlak ve çok
parlaktı. Hem de çok parlak! O geceden sonra dikkatle Ay’ı
gözlemeye başladım. Bir de ne göreyim; Ay her zaman gökyüzünde
aynı şekilde durmuyor. Bu gerçekten çok garip bir durumdu.

Ay’ın, Dünya etrafındaki turunu tamamlamasıyla bu evreler
tekrar başa dönüyormuş.

Annemden öğrendim; Ay’ın ışığı kendi ışığı değilmiş. Bir
yansımaymış. Nereden geliyormuş biliyor musun? Çok şaşıracaksın
ama Güneş’ten! Evet evet, Güneş’ten! Gece Güneş görünmüyor
fakat Ay’ın yüzeyine Güneş’in ışığı vuruyormuş. Ay, Güneş’ten ne
kadar ışık alıyorsa o kadarını bize yansıtıyormuş.
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Dolunay zamanında Ay, Güneş’in tam karşısındaymış.

Bu evrelerin isimleri ise; yeni ay, ilk dördün,
dolunay ve son dördünmüş.

Sen de
bu gözlemi
yapabilirsin.
Ay’ı gözlemleyerek
aldığı şekilleri
bir kâğıda
çizebilir, sonra da
dilersen bizimle
paylaşabilirsin.

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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5 Ebe, tüm oyuncuların arasına gelerek “kiracııı!“ ya da
“ev sahibiii!“ diyerek oyunu başlatsın.

Çizen: ECE ZEBER

bir dünya
0yun

6 Ebe, “kiracııı!“ diye bağırdığında el ele tutuşanların ortasındaki
kiracılar hızla yer değiştirip yeni ev sahipleri bulmaya çalışsın. Bütün
kiracılar yeni evine yerleştiğinde açıkta kalan
arkadaşınız yeni ebe olsun.

Kalabalık oynanan oyunları sever misin? Seviyorsan bu oyun tam sana göre.
Çünkü bu oyunu oynamak için en az on kişi gerekiyor. Bu kadar arkadaşla oynamak
ne kadar eğlencelidir, öyle değil mi?

7 Eğer ebe, “ev sahibi!“ derse el ele tutuşan ev sahipleri dağılsın
ve yeni arkadaşlar bulmaya çalışsın. Bulamayan ebe olsun.
8 Oyunun sonunda en çok ebe olan arkadaşınızdan bir şey
yapmasını isteyin. Mesela taklit yapmak,
şarkı söylemek gibi.

Hareket, eğlence, neşe, heyecan! Her şey var bu oyunda!..
Hadi sana bu oyunun nasıl oynandığını anlatayım.
Oyunun adı: Ev Sahibi-Kiracı

1 En az 10 arkadaşınla bir araya gelin.
2 İkişerli eş olun, karşılıklı el ele tutuşun ve ortanıza
bir arkadaşınızı alın.
3 Bu oyunda el ele tutuşanlar “ev sahibi“
ortadakiler “kiracı“ olur.
4 Herkes eşleştikten sonra açıkta kalan
arkadaşınız ebe olur.

Bu hareketli
oyunu çok
seveceğine
eminim.
Şimdiden iyi
eğlenceler!
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seni yerim

kavun

O sulu sulu
kavun dilimlerinde
A, B ve C vitaminleri, folat,
potasyum, iyot vardır.

1/2 çay kaşığı
tarçın

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

2 dilim
kavun

İçeriğindeki zengin folat İLE kalp ve
damarlarını korur.

NASIL YAPILIR?

Ayrıca kansere karşı koruyucudur.
Yaklaşık olarak %95 oranında
su içermesi sebebiyle kanı
temizler.
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* Önce ellerini sonra da kavunu bir güzel yıka.
* Bir büyüğünün yardımıyla kavunu keserek ikiye böl.
* Çekirdeklerini bir kaşıkla temizle.
* Sonra kabuklarını yine bir büyüğünün yardımıyla kes.
* Kavunun iki dilimini minik minik doğra.
* Şimdi bu kavunları, sütü, yoğurdu, balı ve tarçını bir kaba koy.
* Bir çırpıcıyla hepsini karıştır.
* Sonra bardaklara doldur.
bardak
İşte hepsi bu kadar!

1 tatlı kaşığı
bal

süt

Varsa uykusuzluğun ona da iyi gelir. Yorgunluğunu
alır, hücrelerini de yeniler.
Üstelik antioksidandır.
Kavun çekirdeklerini sakın atma!
Çünkü kavunun kendisi gibi çekirdekleri de şifalıdır.
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Üstelik bu çekirdekler bağırsak sağlığına, hazımsızlığa, ateş
düşürmeye ve öksürüğe iyi gelir.

1 yemek kaşığı yoğurt

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Annem, “Eğer tamir edemezsek yenisini alırız olur mu?” diye ekledi. Üçümüz birlikte
başladık kumbarayı tamir etmeye. Kumbaramın altında anahtar kısmı var. İşte
oraya bir şey sıkışmış ve o yüzden açılmıyormuş. Tık, diye bir ses geldi ve açıldı.
Öyle sevindim ki!.. Bu tamir işi çok eğlenceliymiş!.. “Hem israf da etmemiş olduk.”

08 Kasım Perşembe

dedi annem. Babam ise tamir işinde çok yetenekli olduğumu söyledi. Kovayı ne

Sevgili Günlük!

yapacağımıza yarın karar vereceğiz, şimdilik çok uykum geldi.

Bugün biraz odamı toplayayım dedim. Epey de dağılmış hani. Kirli çoraplar
kirli sepetine, kitaplar da rafa derken bir baktım oyuncak kovamın biri kırılmış.
Atmak için kenara koydum. Sonra birden ayağıma kumbaram takıldı. Kapağı
bozulmuş açılmıyor. Onu da atmak için oyuncak kovamın yanına ayırdım. Odamı
topladıktan sonra kenara ayırdığım eşyaları atması için anneme verdim. “Bunların
işi bitmiş. Atalım da yenisini alalım anne.” dedim.
Annem, “Neden?” diye sorunca artık bozulduklarını ve kırıldıklarını söyledim.
Annem de “Bence kumbaranı tamir edebiliriz.” dedi. Sonra da “Kovanı ne
yapacağımıza da hep birlikte düşünüp karar veririz.” dedi.

12 Kasım Pazartesi
Sevgili Günlük!
Kovayı şöyle elime aldım. Bir sağına baktım bir soluna: “Yok!” dedim “Bu tamir
edilemez, bunu gerçekten de atabiliriz.” Babam da tamir edilemeyeceğini
söyledi. Annem de “Dönüşüm kelimesini hiç duydun mu?” diye sordu ve “Tamir
edemeyebiliriz ama farklı bir amaçla kullanmak üzere dönüştürebiliriz.” dedi.
Öyle bir beyin fırtınası yaptık ki... “Akvaryum mu yapsak?”
dedim, ama olmaz tabii su kaçırır. Sonra aklıma saksı
yapmak geldi. Altına da kullanmadığımız bir tabak
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11 Kasım Pazar

koyduk. İçine de annemin çiçeklerinden birini diktik. Öyle

Off Günlük off!..

güzel oldu ki... Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir şeyi

Beklemek ne zormuş! Yeni kova ve kumbara almadılar hâlâ derken, annemle

dönüştürmek çok keyifliymiş. Babam “İstersen yeni kova

babam odama geldiler. Kapıyı çalıp içeriye girdiklerinde ellerinde kumbaram ve

alabiliriz.” dedi ama şimdilik gerek yok. Lazım olunca

tamir aletleri vardı. Babam, “Kumbaranı birlikte tamir etmeyi deneyelim.” dedi.

alırız, canım Günlüğüm!..
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muhteşem
dönüşüm
Çizen: mert tugen

RENKLİ
YAPRAK İSKELETLERİ
Geçen gün çok şaşırtıcı bir şey öğrendim. Ben sadece
insanların iskeleti olur sanıyordum. Ama yanılmışım. Çünkü
yaprakların da iskeleti varmış. Evet evet, yanlış okumadın!..
Yaprağın da bir iskeleti varmış. Ben de senin gibi en başta
şaşırdım. Annem “İstersen sana yaprakların iskeletini
gösterebilirim.” deyince “Haydi o zaman!” dedim.
Annemle hemen işe koyulduk.
Gördüklerime bayıldım. Şimdi sana bunu nasıl
yaptığımı anlatacağım.

Sen de bir büyüğünle anlattıklarımı deneyebilirsin.

Peki, bize ne lazım?

Nasıl yapacağız?
Öncelikle topladığımız yaprakları bir
tencereye koyalım.
Bir su bardağı çamaşır sodasını yavaşça
yaprakların üzerine dökelim.

6 bardak suyu tencereye ekleyelim.
Şimdi annen tencereyi ocağa yerleştirsin.
Sen de süre tut. Tenceredeki yapraklarımız
kısık ateşte 2 saat kaynasın.
2 saatin sonunda annen mutfak maşası
ile yaprakları tencereden çıkarabilir.

Yapraklar biraz soğuduktan sonra resim
fırçası yardımıyla yaprağın yüzeyindeki
tabakayı temizleyelim. Yaprakların
zedelenmemesi için bu işi yavaşça ve
bastırmadan yapmalısın.
Bak, damarlar ve şeffaf yaprak görünümü
ortaya çıkmaya başladı bile.

İyice şeffaflaşınca yaprağı
kâğıt havlu üzerinde
kurumaya bırakabilirsin.
Yapraklar kuruyunca sıvı
gıda boyaları ile istediğin
renge boyayabilirsin.

• Park veya bahçeden toplayacağın
çok küçük olmayan, biraz genişçe yapraklar
• 1 su bardağı çamaşır sodası
• 6 bardak su
• Kâğıt havlu
• Resim fırçası
• Mutfak maşası
• 3 veya 4 adet sıvı gıda boyası

22

Hepsi birbirinden şahane şeffaf
yapraklarımız oldu!
Artık yaprakların iskeletlerini
sen de görüyorsun değil mi?
Bu muhteşem renkli yapraklarla
güzel süsler, tablolar çeşitli
etkinlikler ve kitap ayraçları
yapabilirsin. HaYdi bakalım,
gerisi senin hayal gücüne kaldı.
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ben de
çizerim

Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...
Önce tüm çizgi hareketlerini dikkatle incele. Şimdi
çizmeye hazır mısın? Başla o hâlde! Unutma, aynısı
olması gerekmiyor! O, senin MİNİK ARABAN olacak.
ONU İSTEDİĞİN RENKLERDE BOYAYABİLİRSİN.

MİNİK BİR ARABA NASIL ÇİZİLİR?

1) YARIM BİR ELİPS
ÇİZEREK BAŞLAYALIM.

2) ELİPSİMİZİN BİR TARAFINA
GAGAYA BENZEYEN BİR ŞEKİL
ÇİZELİM. BURASI ARABAMIZIN
ÖN TARAFI OLACAK.

3) İKİ ŞEKİL ARASINDAKİ
ÇİZGİYİ SİLELİM.

7) PENCERELERİN ARASINDAKİ
ÇİZGİLERİ SİLEREK BİrBİRİNDEN
AYIRALIM. BU ARADA
TEKERLEKLERİN ORTALARINA İKİ
KÜÇÜK DAİRE DAHA ÇİZELİM.

8) ŞİMDİ DE TEKERLEKLERİN
ÜZERİNE İKİ YARIM DAİRE
ÇİZELİM.

10) ÖN TAMPON İÇİN KÜÇÜK BİR DİKDÖRTGEN.
ARKA TAMPON İÇİN DE KÜÇÜK BİR KARE
EKLEYELİM.

9) YARIM DAİRELERİ
KAVİSLİ ÇİZGİLERLE
BİRLEŞTİREREK
ÇAMURLUKLARI OLUŞTURALIM.
Ayrıca ön ve arka
farlarla kapı kolunu da
ekleyelim.

11) TAMPONLARIN İÇİNDE KALAN
ÇİZGİLERİ SİLELİM VE...

12) ...SON OLARAK
ARABANI İSTEDİĞİN GİBİ
RENKLENDİREBİLİRSİN.

4) ŞEKİLDEKİ GİBİ
YATAY BİR çizgi
ÇİZELİM.
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5) YATAY ÇİZGİMİZİN ÜSTÜNE
YARIM BİR DAİRE ÇİZEREK
ARABAMIZIN PENCERELERİNE
BAŞLAYALIM. BU ARADA
TEKERLEKLER İÇİN İKİ
YUVARLAK EKLEYELİM.

6) TEKERLEKLERİN ORTALARINDA
KALAN ÇİZGİLERİ SİLELİM VE
PENCERELERİN ORTASINA İKİ
ÇİZGİ EKLEYELİM.

İŞTE KARŞINDA
HARİKA BİR ARABA!
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ORİGAMİ
KâĞIT KATLAMA SANATI

SU AYGıRı

Su aygırları, fillerden sonra dünyanın en büyük kara
hayvanlarıdır. suyun içinde genellikle Nehirlerde yaşamayı
severler ve suyun altında 10 dakikaya kadar nefes almadan
kalabilirler. Ağırlıkları 2,5-4,5 tonu bulur ve günde 50 kilo
kadar ot yiyerek beslenirler. Rahatsız edilmekten hoşlanmayan
su aygırları, yanlarına fazla yaklaşanlar için tehlikeli olabilirler.
Şimdi, origamide su aygırı yapmaya hazır mısınız?

Kare elişi kâğıdımızı KESİK
çizgilerden katlayıp
açalım.

KESİK çizgilerden ok yönünde
katlayarak 3 numaralı şekli
oluşturalım.

Elde ettiğimiz şekli, KESİK
çizgiden içini açarak
katlayalım ve kafasını
oluşturalım

KESİK düz çizgiden
itibaren içeriye
katlayalım.

Önce kafasının en altındaki ucunu
içeriye katlayalım. Daha sonra
işaretli yerlerden önce arkaya
sonra öne katlayarak daire içindeki
şekli elde edelim.

Üst tarafını KESİK
çizgiden arkaya doğru
katlayalım.

Gözlerini
çizdiğimizde
su aygırımız
tamamlanmış
olacak.

Ok yönünde
katlayalım.
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Çizgiden katlayalım.

KESİK çizgilerden
keserek ayaklarını
oluşturalım. Kesme
işlemi için bir
büyüğümüzden yardım
istemeyi unutmayalım.
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ÇENGEL
BULMACA

10

“Aşağıdaki bulmacada verilen ipuçlarıyla
şehirlere özel meyve ve sebzelerin isimlerini
bulabilir misin?”

3 Dokununca tüylü
gibidir. kabuğunu
soyunca YUMUŞAK
MEYVESİ ŞAHANEDİR.
En tatlıları Bursa’dan
gelir. Aman dikkat
et! çekirdeği epey
serttir.

10)
10 Kokusuna aldırma,
çok sağlık var onda.
Taa Kastamonu’dan gelir
sana. Üstteki beyaz zarı
ayırınca altta onlarcası
daha var unutma!

2)
2 Kütür kütür yenir;
sarısı, yeşili, kırmızısı
bilinir. en kırmızıları
Amasya’dadır.

2

3
1 Sulu sulu, kıpkırmızı
bir sebze, en güzelleri
Çanakkale’de. SALÇASI,
TURŞUSU, SALATASI HEPSİ AYRI
LEZZET! SİMİTLE PEYNİRİN
YANINDA NASIL DA GÜZEL
GİDER, HATIRLA!

4

4)
4 Kahvaltının vazgeçilmezi,
hem siyahı var hem yeşili. Pıt pıt
batırınca çatalı, kaçıverir sağa
sola. Balıkesir’den de gelebilir,
Gemlik’ten de.

1

6

8 Ezmesi vardır
8)
lezzetli mi lezzetli.
Eh, ne de olsa
sincaplar bilir işini.
Çok severler onu,
Ordu denince akla
ilk o gelir, unutma!
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12
11
11 Kış geldi mi yenir, dumanı
11)
üstünde sevilir. “........ kebaP
yemesi sevap!” diye bağırır
satıcılar. En tatlıları
Bursa’dan gelir. Şekeri de
yenir. PEK TATLIDIR.

9

7 Eriğe benzer Kendisi.
Kurusu da yenir, suyu
da içilir. ŞEKERPAREDİR
EN TATLISI. Malatya
DENİNCE AKLA İLK O
GELİR, UNUTMA!

5

12)
12 Maymunlar onu çok sever.
Ama sadece onlar mı? Sarı
kabuğunu soyunca içinden
çıkan yumuşak meyveyi
hatırla! Anamur’un güzeli,
pek lezzetlidir yemesi.

8

7
5 Yeşili var,
5)
moru var,
kabuğunu
soyunca
içinde çıtır
çıtır eden
sesi var. Tatlı
bir meyvedir.
Aydın’dan
gelir, acaba
adı nedir?

KIŞ AYLARINDA
UĞRAMALIYIZ
BURALARA DOSTUM!

9 Çamlarda da yetişeni
9)
vardır ama kabuklusu bir
başkadır. Gaziantep’e gidince
unutma! en lezzetlileri
orada. Baklavada
kullanılır, HATIRLA!

BEND
EN
OLM
A AM DUYMU
Ş
YERL
A PE
ER
K
:) SO DE DURM DOĞRU
UYO
RULA
RUZ.
RI D
İKKA
OKU
TLİ
.

6 “Kesmece bunlar,
6)
kesmeceee!” denir.
Kabuğunu kesip
çekirdeklerini de
attın mı, yazın ne güzel
yenir. En güzelleri
Diyarbakır’dan gelir.
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HAFıza oyunu
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Sevdiğin oyunların bulunduğu
aşağıdaki resme çok dikkatli bak!
Bir dakika boyunca incele.

SARIÇAM AĞACI

ÇINAR AĞACI

Sonra resmi kapat ve hatırladığın nesnelerin
bir listesini çıkar. Bakalım hafızan ne kadar
kuvvetli ve kaç tanesini hatırlayabileceksin?

Şışşt! Resme bir daha bakmak yok ama!

İŞTE SORULAR!
1 Ağacın dibinde oturan çocuk ne yiyor?
2 İp atlayan kaç çocuk var?
3 Uçurtma ne renk?
4 Çocuklar hangi oyunları oynuyor?
5 Çocukların meyve koparmaya çalıştıkları ağaç hangisi?
6 Küçük kediye mama veren çocuğun saçları ne renk?

30

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

Sayfayı
çek çıkar!

Nasıl oynanır?
İşaretli

Arkadaşlarını
topla çünkü
yerlerden
kesbuve
oyun süper! Kartları resimli
yerleriKartların
alta oynamaya
gelecek şekilde üst
üste koy. Şimdibaşla!
kartları karıştır.
arkasındaki
Arkadaşlarından
biri içlerinden
bir kart
çeksin.
Bakalım,
bİLMECElErı gördüğü
hareketleri yapabilecek mi?

Bu oyunu tek başına
oynayabileceğin gibi
arkadaşlarınla birlikte de
oynayabilirsin.

Seninle başka bir oyun daha oynayabiliriz. Resme çok dikkatli
baktığına göre şu sorulara da cevap verebilirsin.

Sayfayı
çek çıkar.

ROBOT DANSI

ATLA DÖRTNALA

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

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

dişbudak AĞACI

AT KESTANESİ AĞACI

Şimdibilebilecek
arkadaşınıza 10 üzerinden
puanlarÜLKEMİZDEKİ
verin.
Sonra sırayla tüm
misin?
arkadaşların destenin içinden
birer kartAĞAÇLAR
seçsinler. Oyun bu
şekilde devam etsin. Oyun
ÇİZEN:
GÖKÇE YAVAŞ
ÖNAL
sonunda
puanlarınızı
toplayın.
Acaba
oyunu
kim
kazanacak?
Çizen: Gökçe Yavaş Önal
Çizen: Gökçe Yavaş

KARAÇAM AĞACI

BALERİN

SÜPERMEN UÇUŞU

YILDIZ KAYMASI

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

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

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

KARA KAVAK AĞACI

MEŞE AĞACI

IHLAMUR AĞACI

ŞAŞKIN GORİL

KÖPRÜ

MERAKLI YILAN

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

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

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

‘ÜLKEMİZDEKİ AĞAÇLAR’’
KARTLARIYLA NE YAPABİLİRSİN?
1 Kartları alıp dışarı çıkabilir ve
çevrende hangi ağaçlar olduğunu
keşfedip onları tanıyabilirsin.
2 Arkadaşlarınla kartların
arkasındaki yaprak ve tohum
resimlerine bakarak hangi ağaca
ait olduğunu tahmin etme oyunu
oynayabilirsin.
3 Hatta, arkadaşlarına veya
büyüklerine karttaki resimleri
göstermeden, sadece yazan bilgileri
okuyarak hangi ağacı tarif ettiğini
bilmece gibi sorabilirsin.
4 Haydi, kartları keserek
yerinden çıkar ve eğlenceye
istediğin yerden başla!

KARAÇAM AĞACI
• Ülkemizin hemen
hemen her bölgesinde
görülür.
• Her mevsimde yeşil
kalır.
• İğneleri uzun,
koyu renkli ve çiftler
hâlindedir.
• Ağaç kabuğu koyu
tonlardadır.

IHLAMUR AĞACI
• Kenarları dişli, kalp
şeklinde yaprakları
vardır.
• Sarımsı yeşil renkte
kokulu çiçekler açar.
• Bu çiçekler ve
yapraklar kurutularak
hastalıkların tedavisi
için kullanılır.
• Hem boyu hem de
ömrü uzun bir ağaçtır.

ÇINAR AĞACI

SARIÇAM AĞACI

ZEYTİN AĞACI

ERGUVAN AĞACI

İNCİR AĞACI

• Boyu 10 metreye kadar
uzayabilen bir ağaçtır.
• Meyveleri fasulyeye
benzer.
• İlkbaharın müjdecisi
olarak anılan pembe/
mor çiçekleriyle tanınır.
• Çiçeklerinin kokusu
harikadır.

• Geniş yaprakları vardır.
• Lezzetli olan meyvesi
vitamin, mineral ve
liflerle doludur.
• Tarih boyunca hem
meyvesi hem de
kabuğu, yaprakları,
kökleri ve reçinesi ilaç
olarak kullanılmıştır.

• Uzun boylu, geniş
gövdeli, ihtişamlı ve
heybetlidir.
• 1000 yıldan fazla
yaşayabildiği için ulu
ağaç denir.
• Yaprakları yayvan,
kalın ve uçları sivridir.
• Tohumları
dışı dikenli top
şeklindedir.

• Her mevsim yeşil kalır.
• Kısa iğne yapraklıdır.
• Ağaç kabuğu üstte
kırmızı, altta ise gri
renkli ve olukludur.
• Sarı-pembe açan
çiçekleri kozalaklara
dönüşür.
• Ülkemizdeki çam
ağaçları içinde en çok
sarıçam görülür.

AT KESTANESİ

DİŞBUDAK AĞACI

GÜRGEN AĞACI

• Parklarda ve ağaçlıklı
yollarda sıkça rastlanır.
• Mayıs ayında pembe/
beyaz renkli çiçekler
açar.
• Yaprakları yayvan ve el
şeklindedir. Kabuğu kızıl
kahvedir.
• Dikenli kabuk içindeki
tohumları, cilalı ve
parlak ahşap toplara
benzer.

• 9-13 yapraktan oluşan
bileşik yapraklı bir
ağaçtır.
• Kabuğu soluk grimsi
renktedir.
• Salkımlar hâlindeki
tohumları kış aylarına
kadar ağaçta kalır.
• Çok hızlı
büyüdüğünden kış
aylarında yakacak
olarak kullanılır.

• Girintili grimsi kabuklu
gövdelere sahip ağaç
ya da ağaççıklardır.
• Her koşulda
büyüyebilen bu ağaç,
çok dayanıklıdır.
• Yumurta biçimindeki
yapraklarının kenarları
dişlidir.
• Meyveleri küçük,
yassı, sivri uçlu ve sert
kabukludur.

MEŞE AĞACI

KARA KAVAK AĞACI

• Oldukça iri ve heybetli
bir ağaçtır.
• Odunu serttir. Bu
nedenle yakacak olarak
tercih edilir.
• Kalın, koyu yeşil
ve saplı yaprakları
ile palamut denilen
tohumları vardır.
• Yüzlerce türü vardır.
Bazılarında palamutlar
uzun, bazılarında daha
yuvarlaktır.

• Oldukça uzun ve ince
bir ağaçtır.
• Özellikle yol
kenarlarında ve su
kenarlarında sıkça
görülür.
• Kabuğu grimsi ve
olukludur. Dalları yukarı
doğru bakar.
• Kırmızı renkte, tırtıl
gibi uzun ince salkımlar
hâlinde dallardan
sarkan çiçekleri vardır.

• Her mevsim yeşil olan
yaprakları kısa saplı,
hafif koyu yeşil ve
serttir.
• Meyvesi önce yeşilken
olgunlaştığında siyah
olur.
• Kuraklıkta bile binlerce
yıl yaşayabildiği için
“ölmez ağaç” denir.

SEDİR AĞACI
• Parklarda
görebileceğimiz
kozalaklı bir ağaçtır.
• İğne yaprakları; kısa,
sivri, batıcıdır ve bu
yapraklar dökülmez.
• Yumurta şeklinde,
mum gibi dik duran
kozalakları vardır.

AKÇAAĞAÇ
• Ova ve dağ
akçaağacı sık görülen
türlerindendir.
• Sonbaharda pervane
gibi dönerek yere düşen
kanatlı tohumları vardır.
• İlkbaharda açan minik
sarı çiçekleri vardır.
• Yaprakları, çınar
ağacının yapraklarına
benzer.

SERVİ AĞACI
• İnce uzun boylu, tepesi
sivri bir ağaçtır.
• Yaprakları koyu yeşil
renkte ve pulludur.
• Yıl boyu yaprak
dökmez.
• Topa benzeyen küçük
kozalakları vardır.

KAYIN AĞACI
• İhtişamlı bir ağaçtır.
• Gövdesi düzgün,
silindirik ve gri
tonundadır.
• Yaprakları dar, oval ve
kenarları ince dişlidir.
• Meyvesi 3 köşeli,
kızıl kestane renginde,
dikenli ve sert
kabukludur. Adına nus
denir.
• Gövdesi mobilyacılıkta
kullanılır.

GÖKNAR AĞACI
• Yassı, yeşil renkli ve
iğne yapraklıdır.
• Kabuğu pürüzsüz,
gümüş ve gri renklidir.
• Bu ağacın sivri bir
tepesi vardır.
• Küçük birer mum gibi
duran kozalakları vardır.
• Ormanlık alanlarda ve
parklarda görebilirsin.

ZEYTİN AĞACI

ERGUVAN AĞACI

Sayfayı
çek çıkar.

İNCİRyerlerden
AĞACI
İşaretli
kes
ve oynamaya başla!

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?

ROBOT DANSI

ATLA DÖRTNALA

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

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

KAYIN AĞACI

GÜRGEN AĞACI

Şimdi arkadaşınıza 10 üzerinden
puanlar verin. Sonra sırayla tüm
arkadaşların destenin içinden
birer kart seçsinler. Oyun bu
şekilde devam etsin. Oyun
sonunda puanlarınızı toplayın.
Yaprak
Meyve
Acaba
oyunu kim kazanacak?
Çizen: Gökçe Yavaş

SEDİR AĞACI
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BALERİN

sözcük avı

Arkadaşlarınla sokakta ya da okul
bahçesinde oynadığın oyunların adlarını
biliyor musun? Aşağıdaki HARFLERİN
arasına bu oyunların isimlerini gizledik.
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DOKUZ TAŞ - İP ATLAMA - İSTOP - KÖREBE - KÖŞE
KAPMACA - MENDİL KAPMACA - SAKLAMBAÇ SEK SEK - TOPAÇ - YAKARTOP

MERAKLI YILAN
Yere yüzüstü uzan. Ellerini
de yere koy. Şimdi kafanı ve
Tohum
tümYaprak
vücudunu yukarı
doğru
uzatmaya çalış.

ŞAŞKIN GORİL

KÖPRÜ

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

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

35

LABİRENT
Çizen: Gökçe Yavaş Önal

Ahmet ve ailesi doğada
yürümeyi çok seviyor.
Hafta sonu yürüyüş
kıyafetlerini giyip yola
koyuldular.

Hedeflerinde eşsiz
güzellikteki Çifte
Şelaleler var.
Önlerinde de birçok
engel. Onlara yardım
etmeye ne dersin?

komikli test
Çizen: Gökçe Yavaş önal

1. Dişin koruyucu dış katmanına
ne denir?
a) Mine

c) Sümbül

b) Papatya

d) Lale

Yanlış yere geldin!
Burası ayçiçek tarlası.

4. Çoğu
yetişkinin
ağzında kaç
diş vardır?
Saymadan
bilebilir misin?
a) 100
b) 32
c) 40
d) Bin!

Dikkat et! Ormandaki her
patikanın yolu, sonunda bir
yere çıkmayabilir.

2. Mine’nin altındaki
tabakaya ne denir, biliyor
musun?
a) Sensin
b) Benim
c) Dentin

Biraz dinlenip yeniden
denemelisin.

d) Onun

Şu güzel elmalara
bak! En iyisi burada
biraz mola verip yola
devam etmen.

Davetsiz
misafir olmak
istemiyorsan başka
bir yol bulmalısın.

İşte şimdi doğru yerdesin!
Manzaranın keyfini çıkar.

3. Dişler vücudun hangi
sisteminin parçasıdır?
a) Elektrik

c) Sindirim

b) Ulaşım

b) Su

5. Dişlerini fırçalamazsan ne
olur? Ağzımızın içinde, kalan
yemek artıkları ile bakteriler
karşılaşınca asitli bir ortam
oluşur ve bu ortam ……. yol
açar.
Boşluğa sence ne gelmeli?
a) Kafa karışıklığına c) Gaz sıkışmasına
b) Karın açlığına
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Çifte Şelaleler

d) Çürüklere ve
kötü kokuya
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CEVAP: MR MAKİNESİ

bilim
kurdu
Çizen: Ece Zeber

?? Gizemli kutu!

MR MAKİNESİ NEDİR?
Tam adı manyetik rezonanstır. Halk arasında emar olarak bilinir.

Belki görmüşsündür, bazı hastanelerde bulunur. Kocaman bir silindir gibidir. İçine
yatarak girilir. Farklı sesler çıkararak vücuduna bazı sinyaller gönderir.
İşte o sinyaller hasta dokuyla sağlıklı dokuyu ayırt ederek görüntüler.

Görüntü net çıkabilsin diye bir müddet kıpırdamadan durman gerekir.

NERELERE NASIL BAKILIR?
Çetin ile Ceviz ne planlıyor?
Bu gizemli kutu da ne? İçinde ne var?
PEKİ acaba ne işe yarıyor? Tahmin edebilir misin?
Bir bakar neler görür,
acaba içinde neler olur?
KENDİSİ ÇALIŞIR SESLE,
SONUCU GÖRÜLÜR GÖZLE.
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MR makinesi kocaman bir mıknatıs gibidir.
Mıknatıslarla bir manyetik alan oluşturur ve radyo dalgalarını
vücudumuza gönderir. Böylelikle hastanın yumuşak dokularının görüntülenmesini
sağlar. İşte bu işlem sırasında ortaya çıkan sinyaller bilgisayar aracılığıyla siyah
beyaz görüntülere dönüşür. MR’ın dilinden tabii ki uzman doktorlar anlar.
Bu görüntüleri inceleyerek teşhis koyarlar.
Peki, nerelere bakılır?
Aslında vücudun her bölgesine bakılabilir. Beyne, göze, eklemlere,
damarlara... Böylece nörolojik hastalıklar, bel fıtığı, spor
yaralanmaları, beyin ve omurilik hastalıkları gibi
birçok rahatsızlık tespit edilebilir.

43

tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

Fizikçi
ve ilk
robot
ustası

Ebû’l İzz
İsmail
El-Cezerî

El- Cezerî
yaptığı ilk
robotu,
Diyarbakır’da
bulunan Artuklu
Hükümdarına
hediye etmiş.

Bu robot, otomatik olarak çalışıp kendi kendine bazı
hareketler yapabiliyormuş.
Onun başarısını gören hükümdar, El-Cezerî’yi saraya
başmühendis yapmış.
El- Cezerî de sarayda içecek ve meyve sunan, ellerini
yıkayanlar için su dökebilen, birbirinden ilginç robotlar
icat etmiş.
Saraya gelen misafirlere bu robotlar hizmet ediyormuş.

“Düşünsene, bundan tam 800 yıl önce! ŞAŞIRTICI, değiL mi?”

DİYARBAKıRLı ROBOTLAR

Şu robotlar çok acayip! Her geçen gün bir yerde karşımıza çıkıyor.
Çoğu işimizi onlar hAllediyor. Teknoloji geliştikçe de YENİ robotlar
yapılıyor. Hatta geçenlerde benden bile hızlı koşan bir
köpek robot videosu gördüm. Şaşkınlıktan ağzım açık kaldı!

Şimdi sana “İlk robotu kimler yapmıştır?” diye sorsam belki de “Japonlar” dersin.
Ama işin aslı öyle değil. İlk robotlar bizim topraklarımızda yani Anadolu’da
yapılmış. Dahası da var, dünyanın ilk robotları Diyarbakırlıymış. Çünkü ilk robot
bundan 800 yıl önce bugünkü Şırnak ilimizin bir ilçesi olan Cizre’de yaşayan
Ebû’l İzz İsmail El-Cezerî (1136-1206) adındaki bilim insanı tarafından yapılmış.
Cizre o zamanlar
Diyarbakır’a bağlıymış.
Bu bilim insanına
“Robotların Babası”
diyen de var. Kendisi,
dünya bilim tarihi
açısından sibernetik
alanının kurucusu
kabul ediliyor. Fizikçi
ve ilk robot ustası
olarak biliniyor. Peki,
sana dünyanın ilk
robotu hakkında biraz
daha bilgi vermemi
ister misin?
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El- Cezerî, hükümdarın isteğiyle bu
muhteşem çalışmalarını bir kitapta
toplamış. Bu kitapta elliden fazla
icadını resimlerle anlatan el-Cezerî,
aynı zamanda iyi bir ressamdı.
Kendisi tasarladığı cihazların önce
kâğıttan maketlerini yaparmış.
Bu şekilde önce denemelerini
gerçekleştirir, sonra da üretirmiş.
Onun yaptığı robotların ve
makinelerin çoğu su ile çalışıyormuş.
Çünkü o dönemlerde elektrik henüz
keşfedilmemişti; dolayısıyla elektrikli
aletler de icat edilmemişti.
robotlar
dışında
NELER Mİ YAPTI?
Saatler, su makineleri, şifreli
kilitler, kasalar, termos,
otomatik çocuk oyuncakları
gibi çok sayıda buluşa
imza atmış.
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

DENİZ KULAĞI:

ÖLÜDENİZ
Annemler Ölüdeniz’e gideceğimizi söyleyince ödüm
koptu! hiç de adı gibi değilmiş meğer. Nasıl mı?
Şimdi sana Ölüdeniz’i anlatacağım.

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?
Bol bol manzara fotoğrafı
çekebilmek için fotoğraf
makinem
Uzun yürüyüşler için sağlam bir
ayakkabı
Mayom, havlum, terliklerim ve
güneş kremim
Denizin altında neler olduğunu
görebilmek için deniz gözlüğüm
ve şnorkelim
Bir Muğla haritası, gördüklerimi
yazmak için not defterim ve
kalemim
Diş fırçam ve macunum
Ve tabii ki denizi çok seven
kuklam
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Önce adının neden böyle olduğunu anlatayım
Babamın yolda anlattıklarına göre; Ölüdeniz, Muğla ilinin Fethiye ilçesinde
bulunuyor. Biliyor musun Ölüdeniz, Muğla’nın en sakin deniziymiş. Gidince
kendim de gördüm. Sanki göl gibi durgun. Hatta en fırtınalı günlerde bile
azıcık dalgalanırmış deniz. O kadar! Bu yüzden adı Ölüdeniz.
Biliyor musun, Ürdün’de de bir ölüdeniz varmış. Adı Lut Gölü’ymüş ve burası
da dünyanın en alçak yeriymiş. Çünkü bu göl deniz seviyesinin tam
400 metre altında bulunuyormuş.

Ölüdeniz’in en güzel
şeylerinden biri de yamaç
paraşütü! Normal paraşüt gibi ama
yüksek yamaçlardan aşağı süzülerek
yapılıyor. Çok heyecanlı olsa gerek.
Henüz yaşım küçük olduğu için ben
yapamadım. Ama annemle babamın
gökyüzünde süzülmesini izlemek
inanılmazdı! Bol bol fotoğraflarını
çektim. Tabii ki ilk defa yaptıkları için bir
yamaç paraşütü eğitmeni ile havalandılar.

Ölüdeniz aynı zamanda bir lagün,
yani denizden dar bir kordonla
ayrılmış sığ bir göl.

Etrafında karalar
olan bir göl gibi ama
denizle bağlantılı. Hatta
şeklinden dolayı Deniz
Kulağı da deniliyor. Özellikle
çam ağaçlarıyla çevrilmiş
olan bölümü inanılmaz güzel!
Bir de denizle o güzel çam
ağaçları birleşince ortaya çıkan
muhteşem kokuyu
duysan bayılırsın!

Fethiye, muhteşem bir tarihî
mirasa sahip!
Tarihi çok eskilere dayanıyor. Taa Likyalılar dönemine. O zamanlarda
buraya Güneş ve Işık Diyarı adı verilmiş. Likyalılardan ve Romalılardan
kalan birçok tarihî eser var. Kaya köy bunlardan biri. Babam, “Ölüdeniz’e
gitmişken mutlaka buraları da görmeliyiz.” dedi.

Buradaki
Babadağ’a
tırmanan
dağcılar da var.
Su altındaki güzellikleri görmek
için dalan dalgıçlar da. Ailecek
uzun bir yürüyüş yaptık. O kadar
güzel manzaralar vardı ki hangi
birinin fotoğrafını çekeceğimi
şaşırdım. İki dağın arasına
gizlenmiş devasa bir vadi ve
kanyon olan Saklıkent de
bunlardan biri.
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Ölüdeniz harika doğası ve tarihî
mekânlarıyla olağanüstü bir yer!
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tam bize göre
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

LANGIRT OYUNU

HAYDİ MASA FUTBOLU
OYNAYALIM!

Daha sonra
çamaşır mandalından
yaptığımız oyuncuları ve
kaleciyi pipetlerin üzerine
yerleştirelim.

Bugün birlikte bir langırt kutusu yapalım, ne dersin? Biz daha
önce yaptıK ve arkadaşlarımIZla oynarken çok eğlendik. Langırt
bir masa oyunu. Hatta bu oyuna masa futbolu da deniyor.

Kutuyu
istediğiniz
renGE
boyayabilirsiniz.

Evet, öncelikle langırt oyunu için
kullanacağımız kutuyu nasıl yapacağıMIZI,
planlayalım.
Bize ne lazım?

Oyuncular da hazır olduğuna göre
topu sahaya atabiliriz.

* 1 adet dikdörtgen karton kutu
* Pinpon topu ya da küçük ve hafif bir top
* 10 adet çamaşır mandalı

İki kişilik
gruplar oluşturup
arkadaşlarınla
turnuva
yapabilirsin.
Haydi, oyun
başlasın!

* 6 adet çok ince olmayan pipet
* Makas

Nasıl yapacağız?
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Öncelikle
dikdörtgen kutunun
kısa kenarlarına
birer kare çizelim.
Sonra da çizdiğimiz
bu kareleri makasla
keserek çıkaralım.

Dikdörtgen
kutunun uzun
kenarlarına
şekildeki gibi
pipetlerin karşılıklı
girebileceği delikler
açalım.

Deliklerin birbirinin
tam karşısına
gelmesine dikkat
edelim.
Pipetleri bu
deliklerden geçirelim.
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ya sen
olsaydın

Apartman merdivenlerini çıkarken
Elif’le karşılaştım. Aklım Esma’nın
anlattıklarıyla doluydu. Hiç düşünmeden
Elif’e anlatmaya başladım. Sonra
birden pişman oldum. Bu bir sırdı. Bunu
yaptığım için üzülmüştüm. Elif’e bunun
bir sır olduğunu, kimseye söylememesini
rica ettim.

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

SIRRIMI SAKLAR MISIN?

Kapı zili uzun uzun çalıyordu. Annemle birlikte merakla kapıya koştuk. Gelen
annemin en yakın arkadaşı Emine teyzeydi. Anneme zarf içinde bir şey verdi.
“Bunu benim için saklar mısın?” dedi.
Annem “olur” anlamında başını salladı. Arkadaşının verdiği zarfı aldı. Odasında
kendisine ait olan çekmeceye koydu. Merak etmiştim ama özel olduğu
için bir şey sormadım.

Eve gidince anneme, bir arkadaşımın sırrını başka bir
arkadaşımla paylaştığımı anlattım. “Biliyorum, yaptığım
doğru bir şey değil. Çok üzgünüm! Durumu nasıl
düzeltebilirim?” dedim.
Pişmanlığımı gören annem: “Bize söylenen sırlar da
emanet edilen eşyalar gibidir. Arkadaşımın bana verdiği
zarfı, emanet olduğu için korumalıyım. Aynı şekilde
bize söylenen bir sırrı da korumalıyız. Arkadaşımız bize
güvendiği için sır verir. Bu bir sorumluluk anlamına da gelir.
Sır saklama sorumluluğu. Bu olay eminim sana çok şey
öğretti. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağına eminim.
Ancak şimdi, bu durumu Esma’nın da bilmesi gerekir.” dedi.
Hiç vakit kaybetmeden Esma’ya tüm olanı biteni
anlattım. Çok üzgün olduğumu söyledim.

Bahçeye çıkıp oynamaya karar verdim. Esma yanıma geldi. Biraz sıkıntılıydı.
“Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme, tamam mı?” dedi. “Tamam.” dedim. Bana
bir arkadaşıyla ilgili canını sıkan bir olayı anlattı. Ben de onu dikkatlice dinledim. Teselli
etmeye çalıştım. Biraz oturduk. O rahatlayınca evlerimize gitmek üzere ayrıldık.
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Peki ya sen olsaydın,
Arkadaşın, senin sırrını
bir başkasıyla paylaşsa ne
hissederdin?

Yaptıklarımdan dolayı çok pişman olduğumu
söyleyerek özür diledim. O da önce üzüldü.
Sonra ona doğruyu söylediğim için
özrümü kabul etti.
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hayvanlar âlemi

Ne kadar tembel bu hayvan?

Cevap verelim:
Çooook!
Tembel Hayvan
o kadar tembel ki
günde tam 20 saat
uyuyabilir.

Eğer bir yere
gitmesi gerekseydi
kesin geç kalırdı,
kesin!

o kadar yavaş,
o kadar yavaş ki!
Bir tembel hayvan
kafasını neredeyse
tamamen çevirebiliyor.
15-20 yaşına kadar
yaşıyor.
Tırmandığı
ağaçlardaki bitkilerle
besleniyor.
En sevdiği ağaç ise
fıstık ağacı!
Orta ve Güney
Amerika’nın
tropik
ormanlarında
yaşıyor.

Çünkü yaşadığı ağaçlardan haftada bir iniyor.

Bunu da yalnızca tuvalet
İHTİYACINI GİDERMEK için yapıyor.
54

55

Dr.Demir
ve Çinko

Burnumuz kanadığında başımızı hafifçe öne doğru eğmeliyiz
Burnumuzun yumuşak olan kısmını
tamamen kavrayacak şeklide, başparmak ve

Çizen: Mert Tugen

işaret parmaklarıyla kapatmalıyız

TAM DA OYNARKEN
BURNUM NEDEN KANADI?

Bir süre böyle bekledikten sonra kanama duracaktır

Sevgili Doktor Demir,

Sevgili Vedat,

Nasılsınız? Size bir sorum olacak.

Teşekkür ederim, iyiyim. Vedatçığım, burnunun kanamasına

İki gün önce arkadaşlarımla birlikte bahçede oynuyorduk.

üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Fakat şimdi daha iyi olmana

Ali birden bana bakarak “Vedat burnun kanıyor!” diye bağırdı.

sevindim.

Korktum tabii ki. Elimi burnuma götürdüm. Bir de baktım ki

Burun kanamasının birçok sebebi olabilir. Havası daha

gerçekten burnum kanıyor. Hemen eve gittim. Annem biraz

kuru olan yani nemli olmayan yerlerde burun içindeki

telaşlandı. “Önce soğuk su ile hafifçe burnunu temizleyelim.

ince tabaka kuruyabilir. Temizlemek için biraz zorlarsak

Durması için biraz bekleyelim.” dedi. Oyunu yarım bırakmak

kanayabilir. Bu nedenle burnumuzu temizlerken çok

hiç hoşuma gitmedi. Fakat yapacak başka bir şey de yoktu.

sert sümkürmemeliyiz. Sert bir şekilde karıştırmamalıyız.

Önce burnumun kanamasının durmasını bekledik. Beklerken

Öncelikle su ile yıkayıp yavaşça temizlemeliyiz. Çünkü

“Neden olmuş olabilir?” diye düşündüm. Aklıma bir şey geldi.

burnumuzun içinde incecik damarlar vardır. Bu damarlar

Evden çıkmadan önce banyoya gittim ve burnumu temizlerken

derimizin yüzeyine yakındır. Yakın olduğu için bir çarpma,

biraz acele ettim. Hızlıca temizleyeyim derken burnumun içi

düşme, sert bir şekilde bastırarak temizleme gibi

acımıştı. Ne dersiniz sebep bu olabilir mi? Kimse dokunmadı,

durumlarda kanayabilir. Bu nedenle burun temizliğimizi

hiçbir şey çarpmadı. Sizce burnum neden kanamış olabilir?

dikkatli ve çok sert olmayacak bir şekilde yapmalıyız.

Annem eğer burnum tekrar kanarsa doktora gitmemiz

Ayrıca burnumuz kanadığında öncelikle sakin

gerektiğini söyledi. Burnumuz kanayınca

olmalıyız. Sakinliği korumak çok önemli. Başımızı

ne yapmamız gerekir? Doktora gitmeli

hafifçe öne doğru eğmeliyiz. Burnumuzun

miyiz? Bu soruların cevabını çok

yumuşak olan kısmını tamamen kavrayacak

merak ediyorum. Şimdiden çok
teşekkür ederim.
Vedat

şekilde başparmak ve işaret parmaklarıyla
kapatmalıyız. Bir süre böyle bekledikten
sonra kanama duracaktır. Eğer kanama
devam ediyor ve sık sık tekrarlıyorsa
o zaman mutlaka bir hekime danışmalıyız.
Tekrar geçmiş olsun, Vedatçığım.
Doktor Demir
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meraklı
masallar

Yazan: BURCU ARMAN / Çizen Cihan Dağ

MİNİK KABUK

Uzak diyarlardan birinde, yalnızca hayvanların hüküm sürdüğü bir ülke
varmış. Bu ülkede yaşayan her hayvanın da kendine özgü bir özelliği
varmış.
Tilkiler şarkı söylemeye, baykuşlar şiir okumaya, fareler trompet çalmaya,
kaplanlar ise tekerlemelere bayılırmış. Kaplumbağaların en sevdiği şey ise
ıslık çalmakmış. Evet, yanlış duymadın ıslık çalan bir kaplumbağa! Üstelik
çalamadıkları ezgi, ıslıkla taklit edemedikleri ses yokmuş. Mesela yetenekli
olan minik kaplumbağalar kapı zili taklidi yaparak arkadaşlarını şaşırtırmış.
Büyük kaplumbağalardan bazıları da operalarda çalışır, söylenen aryalara
ıslıkla keyif katarmış.
Masalımızın kahramanı olacak Minik Kabuk ise bir kaplumbağa ailesinin en
küçüğüymüş. Aslında üç yaşındaymış ama kabuğu hiç büyümemiş. Üstelik
akranları gibi ıslık da çalamıyormuş. Arkadaşları onu çok sevseler de
Minik Kabuk’u orkestralarına alamamışlar. Islık çalamayan bir kaplumbağa
müzisyen olur muymuş?
Yıl sonu geldiğinde Minikler Okulu’nda yıl sonu kutlaması hazırlıkları
başlamış. Ve tabii ki orkestra ve koro seçmeleri; şarkı söyleyen tilkiler,
trompetçi fareler, farklı ezgilerde uluyan kurtlar...
Hepsi sırayla seçmelere katılmış. Minik Kabuk tüm bu eğlenceden mahrum
hissetmiş kendini. Okulun bahçesindeki bir
ağacın yanına sessizce oturup kafasını
kabuğunun içine saklamış.

“O da kim?” diyen Minik
Kabuk, kafasını çıkarmış
kabuğundan. Bir bakmış bir ağaçkakan
kabuğunu tıkırdatıyor.
“Neyin var?” diye sormuş, ağaçkakan.
“Islık çalamıyorum.” demiş, Minik Kabuk.
“Bunda ne var ki? Ben de ıslık çalamam.”
demiş, ağaçkakan.
“Evet ama biz kaplumbağalar ıslık çalarız.” demiş, Minik Kabuk.
“Bende seninki gibi kabuk olsa gece gündüz tımbırdatırım.” demiş,
ağaçkakan neşeyle.
“Tımbırdatmak mı? O da ne?” deyince Minik Kabuk, ağaçkakan hop diye
onun kabuğuna konmuş ve tımbır tımbır kabuğa vurmaya başlamış.
“Ah! Ah! Ah!.. Dur yapma, gıdıklanıyorum!” diye gülmüş, Minik Kabuk.
O an kendisinin nasıl tımbırdatacağının çözümünü bulmuş.
“Aaaa şöyle ters dönerseeem, kabuğumun kalın tarafını tımbırdatabilirim
ben de!” demiş. Masal bu ya, kabuğunun içinde dönüvermiş bizim
kaplumbağa. Böylece göbeğini tımbırdatabildiğini fark etmiş.
“Çok teşekkür ederim ağaçkakan.” diyerek koşmaya başlamış. Yani
koşmaktan ziyade hızlıca yürümüş diyelim.
“Heyy! Nereye böyle, acelen ne?” diye bağırmış ağaçkakan arkasından.
“Yetişmem gereken bir orkestra seçmesi var! Kabuk tımbırdatmaya
gidiyorum!” diye cevap vermiş kaplumbağa.

Sonra ansızın bir tıklama gelmiş.
“Tık! Tık! Tık!”
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O günden sonra Minik Kabuk sayesinde,
ıslık çalan kaplumbağalara bir de
tımbırdatanlar eklenmiş. Böylece Minik Kabuk
ve arkadaşları herkesin aynı özelliğe sahip
olmasına gerek olmadığını anlamış ve uzak
diyarlar değerli bir müzisyen daha kazanmış.

meraklı sorular
• Senin kendine has bir özelliğin var mı? Mesela şarkı
söylemek gibi?

• Sen minik kaplumbağanın yerinde olsan ne yapardın?

• Ağaçkakanın yerinde olsan minik
kaplumbağaya ne önerirdin?

bu eller kimin?
Bir meslek sahibinin Sadece ellerini görsen Onun ne iş yaptığını bilebilir misin?

BENİ DUYUYOR MUSUN?
Şimdi sana yaptığım meslekle ilgili bazı ipuçları vereceğim.
Bakalım bu ipuçlarıyla mesleğimi bulabilecek misin?
Benim mesleğim işitme ile
ilgilidir. Bu nedenle daha çok
sesler bizim ilgi alanımıza girer.
Böyle deyince sesin olduğu
birçok meslek aklına gelmiştir.
Ben, uzman hekimin işitme
ve denge ile ilgili hastalıkları
teşhis etmek için istediği bazı
testleri yapıyorum. İşitme
kayıplarının ve bozukluklarının
tedavisinde kullanılacak
cihazları belirliyorum ve bu
cihazları kullanıyorum.
Ayrıca işitme sağlığının
korunması ve işitme kaybının
önlenmesine yönelik
çalışmalarda bulunuyorum.
Çeşitli işitme tarama
programlarında görev alıp
işitme testleri yapıyorum.
Bazı ortamların gürültüsünü
ölçerek sağlıklı bir işitme için
önerilerde bulunuyorum.
İşitme kaybı olan hastaların
kulağına takılacak cihazların,
ameliyat öncesinde ve
sonrasındaki ayarlamalarını
yapıyorum.

Bu ipuçlarından sonra mesleğimi bulabildin mi?
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Sanırım bu ipuçlarına rağmen tahminde zorlanıyorsun. Fakat bu çok
normal. Benim mesleğim ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlıyor. Tamam,
seni daha fazla meraklandırmayayım. Anlattığım işleri yapan kişilere

ODYOLOG denir.

Biz odyologlar, işitme bilimi de diyebileceğimiz odyoloji alanında
eğitim almış kişileriz.
Hastanelerin Odyoloji kliniklerinde çalışırız.
İşitme ve denge bozukluklarının önceden tespit edilmesi, tanısının
konması ve tedavisinin belirlenmesi için işitme ile ilgili
ölçümler yaparız.
Şunu sakın unutma! Kulağına taktığın kulaklıktan yüksek sesle
müzik dinlemek zamanla işitme kayıplarına yol açabilir.
İşitme sağlığı için lütfen buna dikkat et!

Dergini okurken sayfalarda gördüğün altı çizili
kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.
Arya: Operalarda solistlerden
birinin orkestra eşliğinde söylediği
şarkı.
Bağışıklık Sistemi: Bir canlıyı
hastalıklara karşı koruyan ve
dirençli olmasını sağlayan sistem.
Beyin Fırtınası: Yeni fikirler
ortaya çıkarmak için bir araya
gelen kişilerle yapılan fikir alışverişi.
Biyoteknoloji: Bitki, hayvan ve
insanların hücrelerinde var olan
özellikleri anlamak ve değiştirmek
maksadıyla yapılan işlemler ve
yöntemlere verilen isimdir. Bilim
insanları bu yöntemlerle yepyeni
ilaçlar, aşılar ve icatlar yapmakta.
Çamaşır Sodası: Temizlik
işlerinde de kullanılan bir çeşit tuz.
Folat: Bir vitamin türü.
Güneş Saati: Bir çubuğun gölgesi
ile zamanı belirleyen basit saat.
Hormon: Vücudumuzdaki bazı
yapılar tarafından salgılanır ve
kana geçer. Kimi organların
çalışmasını düzenleyen maddelerin
ortak adıdır.
Humus: Bitkilerin çürümesiyle
oluşan koyu renkli organik toprak.
Bitkilerin sağlıklı büyümesi için çok
faydalıdır.
İrtibat: Bağlantı. Birbiri ile
haberleşme.
İsraf: Gereksiz yere para
harcama, tüketim veya savurganlık
yapma. Tutumsuzluk.
İyot: Vücudumuz için gerekli olan

bir mineraldir. Zihinsel fonksiyonlar,
büyüme ve gelişme, beyin ve sinir
sisteminin düzenli çalışması gibi
başlıca fonksiyonlarda önemli
görevler alır. Balıkta bolca bulunur.
Ayrıca ıspanak, kuru fasulye, sarımsak
gibi gıdalarda bulunur.
Opera: Sözlerinin tümü ya da çoğu
şarkı biçiminde ve orkestra eşliğinde
söylenen müzikli tiyatro eseri.
Kalkan: Koruyucu.
Kanser: Vücuttaki bazı hücrelerin
çok fazla üremesi ve büyümesiyle
ortaya çıkan bir hastalık.
Kanyon: Akarsu, erozyon ve hava
akımlarının oluşturduğu derin vadilere
verilen isimdir. Kanyonların yamaçları
duvar gibi dik ve çok yüksektir.
KORDON: Rıhtım. Kabaran denizin
kumsalda bıraktığı döküntüden
oluşan katman.
Koruluk: Sık ağaçlıklı yer, küçük
orman.
Partikül: Parçacık.
Polen: Çiçeklerde bulunan ve
üremeyi sağlayan toz. Çiçek tozu.
Potasyum: Vücudumuz için gerekli
olan bir mineraldir. Başta beynimizin,
damarlarımızın yaşlanmasını
önler. Vücudumuzdan atıkların
çıkarılmasına yarar. Fasulye, patates,
ıspanak, kavun, domates, havuç gibi
gıdalarda bulunur.
Reçine: Özellikle çam ağacı gibi
kozalaklı ağaçlarda oluşan, katı
veya yarı akışkan organik salgı

KES, GÖNDER!

maddesidir. Buna ağaç sakızı
da denir. Salgılandığı sırada sıvı
hâlinde olan reçine, havadaki
oksijenle karşılaşınca sertleşir.
Bitkiler bunu, meydana gelen bir
yarayı dış etkiden korumak için
salgılar. Reçineden mürekkep,
cila, kâğıt yapımında, boyacılıkta
faydalanılır. Keman gibi yaylı
sazları çalanlar, daha iyi ses
çıkmasını sağlamak için yayın
tellerine reçine sürerler.
Sibernetik: İnsanın sinir sistemi
ile elektronik hesap makinelerinin
karşılıklı incelenmesini konu edinir.
Hayvanlarda ve makinelerde
karşılıklı denetim ve iletişim
bilimidir.
Sinyal: İşaret.
Şnorkel: Yüzme ve dalmada
kullanılan bir alet. Yüzücü bu
aletin borusu vasıtasıyla su
dışındaki havayı soluyarak suyun
altında rahatlıkla yüzebilir.
Trompet: Üfleyerek çalınan
müzik aleti.
Tropik Orman: Çok fazla
yağış alan ormanlardır. Dünyanın
ekvator bölgesinde bulunur. Bu
orman bölgesinde genellikle
ilkbahar ve yaz mevsimi görülür.
Bu bölgede her gün öğleden
sonra yağmur yağar.
VADİ: İki dağ arasındaki çukurca
arazi veya geçit.
Yansıma: Işığın yansıtıcı
bir yüzeye çarparak yön
değiştirmesine denir.

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

Adın-Soyadın:
T.C Kimlik Numaran:
Adresin:

e-posta adresin:
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Annenin veya babanın telefon numarası:
Tüm alanların doldurulması zorunludur.

cevap
anahtarı

Sayfa 28-29

ÇENGEL BULMACA

Sayfa 35

SÖZCÜK AVI

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
adresine gelsin.

Sayfa 36

LABİRENT

Abone olmak için
iki yol var!
1

Sayfa 37

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr

kes, doldur ve arkasındaki

internet sitesine gir;

adrese postayla gönder.

VELİNDEN İZİN ALARAK ABONELİK
FORMUNU DOLDUR.

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

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

İŞTE
POSTA
ADRESİMİZ
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Sayfa 63’teki formu

KOMİKLİ TEST

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

2

Sağlık Çocuk’u sosyal medyada takip et

f

Facebook/SaglikCocuk

Instagram @saglikcocuk

Twitter @saglikcocuk

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

BU
DERGİ
SENİN!

Abone ol,
ADRESİNE ücretsiz
gönderelim.
Sağlık dolu
bilgileri, maceralı
öyküleri okumak istersen
sen de katıl bize.
BİLGİ, OYUN ve
eğlence burada!

