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Bu derginin
sahibi

Bakan
Amca’dan

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Çevremizde meydana gelen olayları duyu organlarımızla algılarız. Duyu
organlarımız ne kadar sağlıklı ise farkındalığımız o denli yüksek olur.
Beş duyu organımızdan biri de kulaktır. Diğer organlarımız gibi kulağımız da
kendine has bir sisteme sahiptir. Kulak, işitme duyusuyla ilgili olmasının yanı
sıra vücudun dengede durmasını da sağlayan oldukça önemli bir organdır.
Kulağın bu görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için bizim de dikkat
etmemiz gereken konular vardır. Mesela yüksek sesle müzik dinlememeliyiz.
Temizlemek amacıyla kulak pamuğu gibi cisimleri kulağımızın içine kesinlikle
sokmamalıyız. Deniz veya havuz gibi ortamlarda kulağımıza su kaçmamasına
özen göstermeliyiz. Bunlarla birlikte kulağımızı soğuktan ve
dış darbelerden de korumalıyız.
Bu söylediklerime kulak vereceğinizden eminim.

Bitmiş pilleri çöpe değil, özel atık
kutularına bırakıyorum.
Çevremi koruyorum.

Hepinize sağlıklı günler dilerim...

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

Bu İcat Babam İçin

Şu Penguene Bak!
Penguenler ne de şirindir. Ufak tefek boyları, badi badi yürüyüşleri, smokin giymiş
gibi renkleri harikadır. Günümüzde yaşayan penguenlerin en küçükleri 20-30
santimetre, en büyükleri 1 metre boyundadır. Bundan yıllar önce yaşamış olanlar ise
pek de bu ölçülerde değilmiş. “Peki, ne kadarmış?” diyenler için cevap,
Yeni Zelanda’da yapılan bir kazıda ortaya çıktı.
Bu kazıda bundan 56-60 milyon yıl önce yaşamış olduğu
düşünülen bir penguen fosili bulundu. Bulunan bu fosile
mitolojik canavar ve kuş anlamına gelen Kumimanu bceae
adı verilmiş. Yalnız bu kadar şirin penguenlere canavar
anlamına gelen bir isim vermek de çok garip!

Sevdiklerimize yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaparız.
Hatta bazılarımız daha fazlasını bile yapabilir. Mesela Elifnaz Şentürk. Lisede
okuyan Elifnaz, aile hekimi olan babasının, aşıların korunmasında bazı zorluklar
çektiğini fark etmiş. “Acaba babama nasıl yardımcı olabilirim?”
diye düşününce aklına ilginç bir fikir gelmiş. Bu fikir ile
başta nakil için bekletilen organlar olmak üzere; kan,
kan ürünleri, aşı, ilaç ve serumlar gibi hassas ısıda
korunması gereken malzemeler için özel bir odacık
tasarlamış. Bu projesiyle Brezilya’da düzenlenen
Bilimsel Proje Yarışması’na katılmış. Tasarladığı proje
ile 21 ülkeden 400 çalışma arasından “Materyal
Mühendisliği” dalında dünya birinciliğini kazanmış.
Artık ülkemizdeki bilim insanlarına her
geçen gün çocuklar da katılıyor.
Ne dersin, sen de sevdiklerin için
bir icat yapabilir misin?

Bununla birlikte bulunan fosilin boyu 1,77 metre,
kilosu da 100 kiloGRAM civarındaymış. İnsan
boyunda bir penguen çok ilginç değil mi?
Oysa şu anda yaşayan en büyük penguen türü
olan İmparator Penguenlerin boyu en fazla
1,3 metreye ulaşıyor.

Yukarı Daha Yukarı
İçinizde asansöre binenler vardır. Peki, asansörle en fazla kaç kat çıktığını
hatırlayan var mı? 5, 10, 20... Daha da yükseğe çıkan var mı?
“Daha da yükseğe çıkan asansör yoktur.” demeyin! Çünkü var.
Şu an için dünyanın en yüksek açık hava asansörü Çin’de
bulunuyor ve yüksekliği tam 330 metre. Ama şimdilik!
Çünkü Japonlar bundan daha yükseğe çıkacak yeni bir
asansör projesi hazırlıyor. Hem de akıl almayacak bir
yere çıkmak için. Nereye mi? Sıkı durun söylüyorum;
uzaya! 2025 yılında yapımına başlanacak olan
bu asansör 2050 yılında tamamlanacakmış.
Bu uzay asansörü 36 bin kilometre yukarıda
kurulacak bir uzay istasyonuna bağlanıp hızı
saatte 200 kilometre olacakmış.
Bu asansöre binenler tam yedi buçuk gün sonra
istasyona ulaşabilecekmiş. Umarım bu yolculukta
yarı yolda elektrikler kesilmez!
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Islanır Diye Korkma!
İstemeden de olsa bazen kitap ve defterlerimizin
üzerine sıvı dökülebiliyor. Kâğıdın suyu hemen
emmesi nedeniyle kitap ve defterlerimiz zarar
görebiliyorlar. Bu gerçekten de çok can sıkıcı bir
durum. Fakat böylesi bir tehlikeden artık kurtuluyoruz.
Çünkü Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Profesör
Doktor Oğuz Doğan bu soruna harika bir çözüm buldu.
Geliştirdiği özel bir sıvıyla yüzeylerin ıslanmamasını sağladı. Prof. Dr. Doğan’ın
geliştirdiği bu malzemenin uygulandığı yüzeylerde görünmez bir tabaka
oluşuyor ve bu tabaka sıvıyı altına geçirmiyor. Böylece bu malzeme ile
kaplanan ahşap, kumaş, kâğıt ve taş gibi yüzeyler sıvıların zararından
korunuyor. Hatta sayfaları bu sıvıyla kaplanan defterdeki mürekkepli kalem
yazılarının hiç bozulmadığı da görülmüş.
Üretilen bu malzeme birçok alanda kullanılacakmış. Özellikle tarihi
eserlere uygulanarak onların daha uzun ömürlü olması sağlanacakmış.
Gerçekten de ülkemizde çok değerli bilim insanları var.
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Peki neden?

havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Dikkat!
Esnemek Bulaşıcıdır!
Denemeye var mısın? Diyelim
ki arkadaşlarının yanındasın.
Derin bir nefes al ve elinle
ağzını kapatarak güzeeelce bir
esne. Sonra etrafına bak. Seni
görmüş olan birileri varsa bir
süre sonra esneyecektir. Çünkü
esnemek bulaşıcıdır!

İşte bu sorunun yanıtını uzmanlar hâlâ araştırıyor.
O zaman biz esneme hakkında asıl bilinenlere bakalım.
* Esnemek
zihnimizi
toparlamamıza
yarar. Çünkü
esnediğimizde
vücudumuza
normalden daha
fazla oksijen
alırız.

* Stresli
olduğumuzda,
uykumuz
geldiğinde,
sıkıldığımızda
esneriz.

Dediğimiz gibi esnemek uzmanlar
için bile hâlâ bir bilmece!
Bir kısmına göre vücut oksijene
ihtiyaç duyduğunda esniyoruz.
Başka bir araştırmaya göre
esneme beynimizdeki sıcaklığı
düzenliyor.

* Esnediğimizde
vücudumuzu
canlandırırız.
Karın
kaslarımızı
kasarız,
diyaframı
aşağı iteriz,
ciğerlerimizi
genişletiriz.

Esnemekten söz ettik diye şimdi, sen de mi
esnemeye başladın yoksa?
SENCE
HAYVANLAR DA ESNER Mİ?
BUNU ARAŞTIRMAYA NE
DERSİN?
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Gözlem

Patatesi suyun yüzeyinde tutmak için kürdanları,
kavanozun ağız kısmından dışarı taşıralım.
Kürdanlar sayesinde patatesin bir kısmı suyun
içinde olacaktır. Diğer kısmı da dışarıda kalacaktır.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

PATATES SEVENLER
EL KALDIRSIN!
Çocuklar patatesi çok sever. Sadece çocuklar mı,
bence herkes patatesi çok sever.
Peki, patates nasıl büyür?

Kavanozu balkon veya cam önünde, güneş
gören bir yere yerleştirelim.

Sonra gözlemlemeye başlayalım.
İki ya da üç gün içinde patatesler
filizlenmeye başlayacaktır.

Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsan
gözlemi sen de yapabilirsin.
Eve alınan patatesler uzun zaman önce alınmışsa durdukları yerde
filizlenmeye başlar. Yapacağımız bu gözlemde filizlenme
süresini kısaltmış olacağız.
Yani birkaç günde patateslerin filizlenmesini görebileceğiz.

O zaman bize neler lazım, bir bakalım.
* Cam kavanoz
* Patates
* Birkaç kürdan
* Su

Kavanozlara
dolmasına yakın bir
şekilde su koyalım.
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Patatesin orta
kısmına karşılıklı
gelecek şekilde
kürdanları batıralım
ve kavanozun üstüne
yerleştirelim.
Patatesin suyun içinde
kalacak kısmına
da aralarında 1’er
santimetre olacak
şekilde
üç kürdan batıralım.

Filizlenen patatesleri bahçeye ya da saksıya
dikebiliriz. Bunu yaptığımızda önce yapraklı
patates bitkisi elde ederiz. Daha sonra patates
çiçeği çıkar. En sonunda da toprağın altında
patatesler oluşmaya başlar. Tarlada veya
bahçede yetiştirilen patatesleri evde saksı içinde
yetiştirmek ilginç bir deneyim olabilir.

Şimdiden
kolay
gelsin.

Patates deyince
aklınıza hemen
bol tuzlu, lezzetli
cipsler ve patates
kızartmaları gelmiş
olabilir. Biliyorsun
bunlar lezzetli olsalar
bile sağlığımız için
çok zararlıdır. Çünkü
hazırlandıkları kızartma
yağları ve kullanılan
tuz miktarı sağlığımızı
olumsuz etkiler.
Bu gıdalar yerine
sağlıklı olan diğer
patates yemeklerini
tercih edebiliriz.
Mesela patatesle
yapılmış sebzeli püre,
baharatlı salata, hatta
fırında közlenmiş
kumpirin tadına doyum
olmaz!

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

Sen de
bu gözlemi
yapabilirsin.
Patatesinin her aşamasını
fotoğraflayarak ya da bir
kâğıda çizerek sonrasında
da dilersen bizimle
paylaşabilirsin.
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Çizen: ECE ZEBER

bir dünya
0yun
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seni
yerim
TRABZON

HURMASI

Şekli domatese benzeyen Trabzon hurması
hem lezzetli hem faydalı!

Cennet hurması da denir ona.
A, B, c ve hatta E vitamini de onda!

2 olgun
trabzon hurması

NASIL YAPILIR?

5-6 ceviz içi

* Önce ellerini güzelce yıka. Sonra da hurmaları bir güzel yıka.
* Hurmaların kabuklarını soy. Onları ikiye ayır ve
çekirdeklerini çıkar.
* Bir büyüğünden yardım alarak onları mutfak robotundan geçir.

Potasyum, kalsiyum ve fosfor zenginidir.
Gözlerine iyi gelir. Varsa kansızlığın
ona da iyi gelir.

HÜCRELERI YENILER

Lifli yapısı sayesinde mide ve bağırsak
sisteminin sağlıklı çalışmasını
sağlar.

18

* Tarçını ve zencefili ekle. Biraz daha karıştır.
* Onları minik kâselere koy ve buzdolabında 30 dakika beklet.
* Çıkardıktan sonra, cevizleri elinle küçük parçalara böl.
Dilersen öylece tatlının üzerine ekleyebilirsin de.
* En son da biraz daha tarçın dökersen
tadından yenmez!

1 çay kaşığı
tarçın,

İşte şahane bir
tatlın oldu!

Yarım çay
kaşığı toz
zencefil,

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

yara bandı hâlâ var zaten.” dedi. Öğretmenimiz,
arkadaşımıza teşekkür etti ve bize “Duygusal
yaralanma deyince aklına bir örnek gelen
var mı?” diye sordu. Aslında biraz fikir

7 OCAK Pazartesi

ürettik ama öğretmenimizin açıklaması

Günlük!

daha iyi oldu. Öğretmenimiz dedi ki

Ben bugün okulda biraz üzüldüm. Fazla kafama takmamaya çalıştım ama

“Duygusal yaralanmalar öyle dışarıdan

durup durup aklıma geldi. Bahçede oyun oynuyordum. Birden ayağım kaydı ve

bakıldığında hemen fark edilmeyebilir.

düştüm. Düşünce sadece üstüm başım toz oldu, yaralanmadım. Tam o anda

Mesela biri sizinle dalga geçtiğinde kendinizi kötü

bir arkadaşım bana bakarak güldü: “Hehehe, ne komik düştün!” dedi. Ben de

hissedersiniz. İşte bu duygusal yaralanmadır. Fiziksel

utandım. Aslında beni o arkadaşım düşürmedi ama yine de kendimi ona karşı

yaralanmaları dikkate alıp çözüm yolu arıyoruz. Duygusal yaralanmalarımızda da

kızgın hissediyorum.

aynı şeyi yapmalıyız. Nasıl ki arkadaşımızın sıkışan parmağının kendini onarması
için korunmaya ve ilaca ihtiyacı var; duygusal yaralanmalarımızın da onarılmak
için desteğe ihtiyacı var.” dedi. İşte ben de aslında geçen gün duygusal olarak
yaralandım, günlüğüm. Acaba nasıl destek olabilirim kendime?
11 OCAK Cuma
Canım günlüğüm,
Bugün okula gittiğimde sıramın üstünde bir not vardı. Hem de geçen gün ben
düşünce gülen arkadaşım yazmıştı. Bir zarfın içine “Geçen gün seni duygusal
olarak yaraladığım için çok özür dilerim. Sana destek olmak için ne yapabilirim?”
diye yazmış. Birden heyecanlandım. İçim sevinçle doldu. Teneffüste hemen yanına
gittim. Birbirimize sarıldık. Sonra bahçeye çıktık.
Arkadaşım düştüğüm yeri göstererek “Keşke

9 OCAK Çarşamba

o gün gülmek yerine kalkmana yardım

Günlüğüm!

etseydim.” dedi. Ben de “Keşke gelip

Bugün okulda rehber öğretmenimiz çok farklı bir konu anlattı: “Fiziksel

sana alındığımı söyleseydim.” dedim.

ve duygusal yaralanmalar” diye bir konuydu. Öğretmenimiz “Kim fiziksel

Sonra ne dedik, pek hatırlamıyorum.

yaralanmalara bir örnek vermek ister?” diye sordu. Hemen bir arkadaşımız

Tek hatırladığım şey bugün

kalktı ve “Geçen gün parmağım kapıya sıkıştı. Bu bir fiziksel yaralanmadır.”

arkadaşımla oyun oynarken çok

dedi. Öğretmenimiz “Peki, parmağın kapıya sıkıştıktan sonra ne yaptın?” diye

eğlendiğim!..

sordu. “Hemen annemin yanına gittim, merhem sürüp sardık. Bak öğretmenim
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PEKİ Nasıl Yapacağız?

muhteşem
dönüşüm

1. Öncelikle tuval veya resim
kâğıdımızın üzerine kurşun
kalem ile ağacımızın gövdesini
ve dallarını güzelce çizelim.
Ağacımızın dallarını mümkün
olduğunca çok yapalım ki
ağacımız rengârenk olsun.

Çizen: MERT TUGEN

BENİM DÜĞMELİ AĞACIM
İlikten geçirilir, Sökülünce dikilir. Bilin bakalım bu
nedir? “Ne olacak canım, tabii ki düğmedir.” dediğini
duydum sanki. Peki düğmeler sadece ilikten geçirmek,
söküldüğünde dikilmek için midir? Elbette hayır!

Onlarla çok değişik işler yapabiliriz.
Ne gibi mi?
MeselA resim yapmak gibi.
Nasıl mı? İşte böyle!

2. Sulu boyalarımızı hazırlayalım ve
ağacımızın gövdesini ve dallarını
dikkatli bir şekilde boyayalım.
Resmimizin boyaması bitince kurumasını
bekleyelim.
3. Resmimiz kuruduktan sonra renkli
düğmelerimizi hazırlayalım.
4. Sonra düğmelerimizi yapıştıracağımız
yerlere tutkal sürelim. Düğmeleri
tutkalladığımız yerlere yapıştıralım.

Bize ne lazım?
Bak, ağacımız ne kadar da
renkli oldu. Eğer bu resmi
tuvale yaptıysan evinin
en güzel köşesine hemen
asabilirsin.
Şayet başka bir zemine
yaptıysan çerçeveletip
asabilirsin.

* Çok sayıda renkli ve değişik
büyüklüklerde düğme
* Sulu boya takımı ve sulu boya fırçası
*Kurşun kalem
* İstediğin ölçüde bir tuval, resim kâğıdı
veya beyaz bir karton
* Tutkal
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Ellerine sağlık. Şahane
bir resmin oldu. İstersen
bir arkadaşına veya
öğretmenine hediye
edebilirsin.
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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 yelkenlin ve balonun olacak. Onlara
istediğin şekli verebilir ve onları istediğin renklerde boyayabilirsin.

RENGâRENK BİR BALON NASIL ÇİZİLİR?

MİNİK BİR YELKENLİ NASIL ÇİZİLİR?

1) YATAY BİR DİKDÖRTGENLE
BAŞLAYALIM.

4) DÜZ BİR ÇİZGİYLE
DİREĞİNİ VE KAVİSLİ BİR
ÜÇGENLE YELKENİ
OLUŞTURALIM.

2) DİKDÖRTGENİMİZE
ŞEKİLDEKİ ÜÇGENLERİ
EKLEYELİM.

5) İKİNCİ BİR KAVİSLİ ÜÇGENLE
DİĞER YELKENİ DE YAPALIM.

3) ÜÇGENLERE KAVİS VERELİM VE
SONRA ARADA KALAN ÇİZGİLERİ
SİLELİM.

6) Şekildeki gibi tekneye bir
çizgi ekleyelim...

1) ÜST KÖŞELERİ KAVİSLİ, ALT
KÖŞESİ SİVRİ BİR ÜÇGENLE
BAŞLAYALIM.

4) ŞEKLİMİZİN ALT KISMINA
BALONUN SEPETİNİ EKLEYELİM.

2) ALT KÖŞEYİ KESEN BİR ÇİZGİ
EKLEYELİM.

5) BALONUN ALT KISMINDAKİ
ŞEKİLLERİ VE SEPETİ BALONA
BAĞLAYAN HALATLARI EKLEYELİM.

3) ÇİZGİNİN ALTINDA KALAN
KISMI ŞEKİLDEKİ GİBİ DÖRTGENE
ÇEVİRELİM.

6) SEPETLE BALON
ARASINDAKİ DİĞER
HALATLARI DA ÇİZELİM.

8) SON OLARAK
TEKNENİ
İSTEDİĞİN GİBİ
RENKLENDİREBİLİRSİN.
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7) ...ve
bayrağını
unutmayalım.

İŞTE KARŞINDA
MİNİK BİR
YELKENLİ!

7) BALONUN DİKİŞ
YERLERİNİ VE SEPETİN
KENARLARINI ÇİZELİM.

8) BALONA BİRKAÇ DİKİŞ
ÇİZGİSİ DAHA EKLEDİKTEN
SONRA BALONUNUZU
İSTEDİĞİNİZ GİBİ
RENKLENDİREBİLİRSİNİZ.

İŞTE KARŞINDA
RENGâRENK
BİR BALON!
25

ORİGAMİ
KâĞIT KATLAMA SANATI

yarasa

Yarasalar kuş değil, uçan memeli hayvanlardır. Yani üremeleri
yumurtlayarak olmaz. Dünyada 200’den fazla yarasa türü vardır.
Böcek yiyerek beslenirler. Gündüz saatlerini karanlık yerlerde baş aşağı
uyuyarak geçiren yarasalar, geceleri harekete geçerler. Bu sayımızda
uçan bir yarasa yapmaya ne dersiniz?

...kâğıdı çevirelim.

Kesik çizgilerden
katlayalım ve...

Kâğıdın ucunu ok yönünde
katlayarak yarasamızın kafasını
oluşturalım.
Kare el işi kâğıdımızı
kesik çizgilerden katlayıp
açalım.

Kesik çizgiden katlayıp
açtığımızda...

Alt köşeyi şekildeki gibi kesik
çizgiden katlayalım.

Yarasamız
tamamlanmış
olacak.

Üst köşeyi kesik çizgiden ok
yönünde katlayalım.
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Kesik çizgilerden katlayarak
5 numaralı şekli elde edelim.
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Sağlıklı
Atıştırmalık mı
olur?

9

ÇENGEL
BULMACA

Gerçekten olur. Bazı
kuruyemişler vitamin
deposudur! Hangileri
olduğunu merak
ettin mi? O zaman
tekerlemeleri çöz,
cevaplarI BUL!
4 Dalında meyve
iken çağladır ismi.
Meşhurdur şekeri.
Acıdır kurabiyesinin adı.
Bir de bilmecesi vardır:
Altı tahta üstü tahta,
içinde var sarı bohça.

5

5
Kuruyemişçiler
kavurur hep
onu. Mis gibidir
kokusu,
Nohuttur aslı.
Sarıdır rengi
beneklidir
üzeri. Beyazı
da vardır.

9 Koca koca Ay çiçeklerinden çıkar
yüzlerce yemiş. Kim hayatında yememiş
çit çit diye çitlememiş? Çiçeklerine
Günebakan da denir.

10
10 Her kabukta iki tane var. Kabuğu çıtırdatınca bir ince kabuk daha çıkar!
Sincaplar onu çok sever.

2
2 Bir baktın mı üzüme
benzer fakat üzüm
mavi olur mu hiç, ne
gezer! Top gibidir şekli,
biraz tatlıdır biraz ekşi.

4
7 İncecik
kabuğuNU
kırınca içindeki
lezzetle
tanışırsın. Pek
lezzetlidir
kendisi
KarAdenizdir
yöresi.

7

6 Kalın
kabuğunu
çatırt diye
kırınca
içindeki
beyne
benzer.

6

3

3 Asma
dalında
salkım
salkım,
ağzında
tatlı mı tatlı!
Hele bir de
kurusunu
yersen işte
o zaman
baldan tatlı!

1
1 Şehrinden alır adını.
Baklavaya katar tadını. İki
kabuğunu açtın mı, yeşil
sarı rengiyle şahanedir
tadı. KAVRULMUŞU ayrı lezzet,
ezmesi ayrı lezzet!

8 Yaz geldi mi
dökülürler ağaçtan
patır patır. Beyazı
var karası var,
kurusunun da ayrı
bir tadı var.
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Sayfayı
çek çıkar.

komikli test

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

Sayfayı
çek çıkar!

4. Sence, hangisi gözle
alâkalı değildir?

Çizen: Gökçe Yavaş önal

Nasıl oynanır?
İşaretli

a. Kirpik
1. Gözün renkli kısmına ne
denir biliyor musun?

b. Göz kapağı

a. İris

d. Ter bezi

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?

c. Gözyaşı bezi

b. Yeşilis
c. Saris
d. Moris

ROBOT DANSI

ATLA DÖRTNALA

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!

Şimdibilebilecek
arkadaşınıza
10 üzerinden
BİLİM DÜNYASINA
puanlar verin.
Sonra
sırayla tüm
misin?BULUNAN
KATKIDA
arkadaşların
destenin içinden
birer
kartİSLÂM
seçsinler.
Oyun bu
ÜNLÜ
ÂLİMLERİ
şekilde devam etsin. Oyun
sonunda
puanlarınızı
toplayın.
ÇİZEN:
GÖKÇE YAVAŞ
ÖNAL
Acaba
kazanacak?
Çizen:oyunu
Gökçekim
Yavaş
Önal
Çizen: Gökçe Yavaş

2. Peki gözümüzde
bulunan saydam
tabakanın adı
nedir?
a. Korna
b. Kornea
c. O ne a!

5. Peki, hangisi insan
gözünün sahip
olabileceği bir renk
değildir?

d. Koruk

a. Yeşil
b. Mavi
3. Görme sinirleri aldıkları
sinyali nereye ulaştırır?
a. Serçe parmağına

c. Beyne

b. Okula

d. Kirpiklerin arasına
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c. Kahverengi

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?

d. Turuncu

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

Nasıl mı?
2 şekilde
oynayabilirsin;
1 Kartın ön yüzündeki bilim
insanlarının resimlerini gösterip
arkadaşından bu resimdeki
kişinin kim olduğunu
bulmasını isteyebilirsin.
2 Kartın arka yüzündeki
bilgileri resmi göstermeksizin
okuyup arkadaşından
bahsi geçen bilim insanının
kim olduğunu bulmasını
isteyebilirsin.
âlimleri tanıtması bizden,
eğlenirken öğrenmesi
senden.

EBU BEKR MUHAMMED
EL-RAZİ (865-925)
• Dünyada Pediatrinin
öncüsü olarak tanınır.
• Kızamık ve çiçek
hastalığının farklı olduğunu
buldu.
• Yüksek ateşin, vücudun
hastalıklarla savaşmak
için doğal bir savunma
mekanizması olduğunu ilk
o keşfetti.
• Ünlü eseri “El Havi”,
döneminin en geniş
medikal ansiklopedisidir.

BİRÛNî (937-1061 [?] )
• Dünya, uzay, güneş
sistemi, tıp ve daha pek
çok konu hakkında onlarca
keşfe imza attı.
• Dünya’nın döndüğünü ilk
o keşfetti.
• Dünya’nın ekliptik eğimini
günümüzden 1000 yıl önce
ve sadece bir saniye farkla
buldu.
• “Kitabu’s Sayde” adlı
kitabında şifalı bitkiler
ve tedavi ettikleri
hastalıklar üzerine yaptığı
araştırmaları yazdı.

AKŞEMSEDDİN
(1390-1459)
• Fatih Sultan Mehmed’in
hocasıdır ve İstanbul’un
fethinde Fatih’in yanında
bulunmuştur.
• Mikroskop henüz icat
edilmemişken “Maddetü’l
Hayat” adlı eserinde
mikroplardan bahseden ilk
bilim insanıdır.
• Bulaşıcı hastalıklarda
Karantina mantığını
ilk o açıkladı.
• Seretan olarak adlandırdığı
hastalık günümüzde kanser
olarak bilinmektedir.

İBN-İ SİNA (980-1037)
• Modern cerrahide
kullanılan birçok cihazın
kaşifidir.
• “Tıbbın Kanunu” adlı
eseri yüzyıllarca ders kitabı
olarak okutuldu.
• Kanın hücrelere besin
taşıyan bir sıvı olduğunu
keşfetti.
• Kalbin karıncık ve
kapakçık sistemini keşfetti.
• Bağırsak parazitlerini ilk
o keşfetti.

İBNÜ’N NEFİS (?-1288)
ZEHRÂVî (937-1013)
• Dünyanın ilk Ortopedi
Cerrahıdır.
• Dünyada ilk fıtık ve
böbrek ameliyatını yaptı.
• Kanserle ilgili ortaya
koyduğu tedavi usulleri
günümüze kadar uygulandı.
• “Telif” adlı eserinde
200’den fazla tıp aletini
tanıtan ve tarif eden ilk
hekimdir.

İBN-İ CESSAR (?-1009)
• Cüzzam hastalığını
keşfederek tıp tarihinde çığır
açtı.
• Âdeta bir gezici hekim gibi
ülke ülke gezerek pek çok
hastalığı teşhis edip tedavi
etti.
• Geliştirdiği pratik tedavi
yöntemlerini “Fakirler İçin
Seyahat Kitabı” adlı eserinde
topladı.
• Onun ceylan derisine yazdığı
tıbbi bilgilerin 10 ton ağırlığını
bulduğu söyleniyor.

• Hekim, psikolog,
astronom, kozmologdur.
• Kirli kanın kalbin sağ
karıncığından çıktıktan
sonra akciğerde dolaşıp
temizlendiğini ve sonra
kalbin sol karıncığına
gittiğini ortaya koydu.
• Metabolizma tabirini ilk o
tanımladı.
• Hastalıkların sebepleri
üzerinde durdu.
• En önemli eseri
“El-Mûciz’dir”.

AMMâR BİN ALİ MEVSİL
(?-1010)
• Göz bilimi, Oftamoloji’nin
öncüsü olarak kabul edilir.
• İlk katarakt ameliyatını
yapan hekimdir.
• Göz hastalıklarını ve
tedavi yöntemlerini yazdığı
“Kitab’l-Müntehap” ve
“İlm’ül Ayn” adlı 2 büyük
eseri vardır.
• Eserleri 18. Yüzyılın ilk
yarısına kadar ders kitabı
olarak okutulmuştur.

ALİ BİN ABBAS (?-994)
• İlk kanser ameliyatını
yapan hekimdir.
• Beyin ve akıl sağlığı ile
ilgili çalışmalar yaptı.
• Kılcal damarlardaki kan
dolaşımını buldu.
• Kırık kemiklerin birbirine
nasıl kaynayacağını ve
çıkık kemiklerin yerine nasıl
oturtulacağını yazdı.
• “Kitabe’l Meliki” adlı eseri,
kendinden sonraki bilim
insanlarına ışık tuttu.
• Hastalıkların tedavisinde
sağlıklı beslenme ve diyetin
öneminden bahsetti.

HÂrezmî (780-850)
• Matematik, astronomi ve
coğrafya âlimidir.
• Cebirin öncüsü olarak
bilinir.
• “0” rakamını ve “x”
bilinmeyenini kullanan
dünyadaki ilk kişidir.
• Cebir ve Denklem Hesabı
Üzerine Özet Kitabı dünyanın
ilk matematik kitabı olma
özelliğini taşır.
• 70 tane bilim insanıyla
dünya haritası çizdi. Güneş
ve usturlaplar hakkında
yazdıklarıyla astronomiye
katkı sağladı.

ALİ KUŞÇU (1403-1474)
• Astronom, matematikçi ve
dil bilimci.
• Dünyada Ay’ın haritasını
ilk çizen bilim insanıdır. Bu
sebeple NASA, Ay’ın bir
kısmına Ali Kuşçu’nun ismini
verdi.
• Fatih Külliyesi’nde yaptığı
güneş saatiyle İstanbul’un
enlem ve boylamını doğru bir
şekilde hesapladı.
• “Astronomi Risalesi”
adlı kitabı çok uzun yıllar
astronomi alanında başucu
kaynağı oldu.

İbnÜ’L Baytar (?-1248)
• Botanik biliminin kurucusu
olarak bilinir.
• Şehir şehir, ülke ülke
gezerek o topraklarda
yetişen bitkiler hakkında
araştırmalar yaptı.
• Bu bitkilerin hangi
hastalıkların tedavisinde ve
nasıl kullanılabileceğini tek
tek açıkladı.
• Eserlerinde yaklaşık 1.400
bitkiyi tanıttı.
• Eczacılık alanına çok
önemli katkıları oldu.

FARÂBî (870-950)
• Filozof, mantık, siyaset ve
müzik kuramcısı. 100’den fazla
kitabı var.
• İslâm dünyasının felsefe
alanında Muallimi Evveli* diye
tanınır.
• Sesin hava titreşimlerinden
ibaret olduğunu keşfetti.
• Müzik aletlerinin yapımında
gerekli olan kuralları buldu.
• Kanun ve ud gibi müzik
aletleri icat etti.
• Tıpla da ilgilendi ve
ilaçlarla ilgili bir kitap yazdı.
Sağlıklı bir vücut için insan
vücudunun, organlarının ve
hastalıkların iyi tanınması
gerektiğini vurguladı.

CÂBİR BİN HAYYAN
(721-815)
• Dünyada modern kimyanın
kurucusu olarak tanınır.
• Atomun parçalanabileceğini
ortaya koyan ilk bilim insanıdır.
• Dünyada ilk kimya
laboratuvarını kurdu ve ilk suni
hücreyi yaptı.
• Kimya, tıp, fizik, astronomi,
mekanik, mantık ve felsefe
alanında da eserler yazdı.
• En ünlü eseri, Kitap el
Kimya’dır.

El-Cezerî (1136-1206)
• Tarihte ilk sibernetik ve
robotik çalışmaları yapan bilim
insanıdır.
• Bilgisayarın temellerini tam
9 asır önce attı.
• İlk hesap makinesi mantığını
keşfetti.
• İlk otomat makineleri icat
etti.
• Elektrik kullanmadan sadece
su ve mekanik parçalarla
çalışan robotlar yaptı.
• İcatlarını ve kullanım şeklini,
sistem mantığını da yazdığı bir
kitapta anlattı.

PİRİ REİS (1465-1554)
• Coğrafya ve harita
uzmanı ünlü Türk denizcisi.
• Kitab-ı Bahriye adlı
denizcilik kitabı ile tüm
dünyada tanındı.
• 500 yıl önce bugünküne
çok yakın bir dünya
haritası çizdi.
• Bu harita dünyada
Amerika’nın çizildiği ilk
haritadır.
• Harita, İstanbul’da
Topkapı Sarayı’nda
muhafaza edilmektedir.

Merhaba Sevgili
dostum!
Bu sayıda seni, başta
tıp olmak üzere ÇEŞİTLİ
bilim alanLARINDA
yapTIKLARI buluşlarla
tarihe adını
yazdıran Müslüman
bilim insanlarıyla
tanıştıracağız.

Sayfayı
çek çıkar.

İşaretli yerlerden 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
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!

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

Bu kartları bilmece
kartı olarak
kullanabilirsin.
Hatta
arkadaşlarınla
küçük bir bilmece
veya bilgi yarışması
MERAKLI YILAN
bile tertip
Yere yüzüstü uzan. Ellerini
edebilirsin.
de yere
koy. Şimdi kafanı ve
tüm vücudunu yukarı doğru
uzatmaya çalış.
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL
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BALERİN

sözcük avı

Hiç dikkat ettin mi, bazı ağaçlar kışın yapraklarını
dökerken bazıları ise hiç dökmez. Bir bakarsın iki
ağaç yan yana. Birinin dalları kupkuru ve yapraksız
duruyor. Diğeri ise yemyeşil yerinde... Yaprak dökmeyen
ağaçlardan 10 tanesini, senin için keyifli bir oyunun
içine gizledik. Hazır mısın?
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ARDIÇ - GÖKNAR - KIZILÇAM - LADİN - MANOLYA
- MİMOZA - OKALİPTUS - PALMİYE - SERVİ ZEYTİN

ŞAŞKIN GORİL

KÖPRÜ

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?
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LABİRENT

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

KAYAK LABİRENTİ
Kış dedin mi kar, kar dedin mi kayak! Barkın, kayak yapmayı çok
seviyor ancak bu sefer yolunu epey kaybetmiş görünüyor. Aslında
Palandöken’e gidiyordu. Ama her nasılsa yolları karıştırmış.
Çığ tehlikesine ve hızlı kayakçılara dikkat! Barkın’ın, fazla üşümeden
Erzurum - Palandöken’e geri dönmek için sana ihtiyacı var!

KASTAMONU

BOLU

Ilgaz: Vay canına! Neredeyse 3 bin metre
yüksektesin. Yolun burası değil maalesef.

Kartalkaya: Erzurum’dan epey uzakta
olduğunu söyleyebiliriz. Kayaklı koşu
yapanlar karşına çıkabilir, aman dikkat!

BURSA
Uludağ: En
meşhur kayak
merkezlerinden
birindesin. Ama
dikkat et, 11 bin
hektarlık dev bir
alan! Kaybolmadan
çıkmalısın!

KARS
Sarıkamış: Dikkat et! çam
ormanları çok güzeldir Ama
burada kaybolabilirsin.

KAYSERİ
Erciyes Dağı: Burası sönmüş bir volkan
olan Erciyes Dağı!
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ERZURUM
PALANDÖKEN
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bilim
kurdu
Çizen: Ece Zeber

?? Gizemli kutu!
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

SıFıR DEYİP GEÇMEYİN!

Geçenlerde sayılarla bir işlem yapıyordum. O an sıfır dikkatimi çekti.
Sen de biliyorsun şekli diğer rakamlardan daha farklı. Neticede içi boş
bir daire. Tek başına bir anlamı yok. Onu bir sayıya eklesem veya çıkarsam
sonuç değişmiyor. Ama bir sayıyla çarparsam bütün sayıları yutuyor,
sonuç sıfır oluyor. Sıfır gerçekten ilginç bir rakam!

Bunun üzerine sıfırı ilk kim bulmuştur diye biraz araştırma
yaptım. Neler çıktı karşıma neler?
Çok eski zamanlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi rakamlar
kullanılırken 0 rakamı bilinmiyormuş. 10, 100, 1000 gibi
sayılar ise özel sembollerle gösteriliyormuş. MeselA eski
Mısır medeniyetinde 10 sayısı ters U, 100 sayısı ters C, 1000
bir çiçek şeklinde gösteriliyormuş. Yani sıfırı sayı olarak
kullanmıyorlarmış.

Çok özel bir sayı olan sıfırı ilk olarak Hintli matematikçiler keşfetmiş.
Milattan sonra 628 yılında Brahmagupta adındaki Hintli matematikçi
sıfırın bir sayı olarak varlığını fark etmiş. Onu bir boşluk olarak tarif
etmiş. Yazdığı kitapta da sıfırın bazı özelliklerini anlatmış.
Yüz yılı aşkın bir zaman sonra Brahmagupta’nın yazdığı kitap,
Müslüman matematikçi Hârezmî (MS 770-840) tarafından Arapça’ya
çevrilmiş. Bu kitapla birlikte Hârezmî, sıfır sayısının diğer
rakamlarla nasıl kullanılacağını keşfetmiş.
Aritmetik işlemlerinin nasıl yapılacağını bularak matematikte büyük
bir devrim yapmış. Tüm dünya sıfırı bu şekilde kullanmayı Hârezmî
sayesinde öğrenmiş. Bu gerçekten çok müthiş! Harezmi sayılarda
onluk sistemi de keşfetmiş. Üstelik ortaokul yıllarında matematik
dersinde sıkça karşılaşacağın iki bilinmeyenli denklemler, algoritma
hesabı ve analitik geometri üzerinde de çalışmalar yapmış.
Harezmi, tüm dünyada cebirin ve algoritmanın babası olarak tanınır.
En önemli iki eseri Cebir ve Hint Hesabı’dır.

Düşünsene Hârezmî sıfırı bu şekilde kullanmayı akıl etmese ne yapardık?
BELKİ DE büyük sayıları yazmak için bir sürü çiçek, böcek ya da
kurbağa sembolü KULLANIYOR OLACAKTIK.
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

Bembeyaz bir dağ!

Palandöken

Kışın en güzel yanı kar yağması değil midir? Karlar
üzerinde yuvarlanmaya bayılırım. Aslında karla ilgili
her şeye bayılırım. Mesela uçsuz bucaksız beyazlığa.
İşte Palandöken böyle bir yer. Her seyahatten önce
olduğu gibi yine çok heyecanlıydım.

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?
Ayaklarımı sıcak tutacak yün
çoraplar ve kar botlarım
Eldiven, atkı ve berem
En kalınından bir mont
Doğayı izlemek için dürbün
Gördüğüm yerleri not
almak için not defterim ve
kalemim
Kar manzaraları için
fotoğraf makinem
Diş fırçam ve macunum
Karları en az benim kadar
seven kuklam!
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Palandöken’in
fısıldadıkları

ÖNERİYORUM!
Palandöken; kayak,
snowboard, kızak
gibi kış sporları
için bir cennet!
Üstelik 2011 yılında
burada Dünya
Üniversitelerarası
Kış Oyunları
düzenlenmiş.
Palandöken’e
gitmek için
Erzurum’a gitmeniz
gerekiyor.
Buraya gelmişken
Erzurum’un meşhur
Cağ Kebabı’ndan
yiyebilirsiniz.
Taşhan’a uğrayıp
dünyaca ünlü
oltu taşını yakından
görebilirsiniz.
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Dağ hakkında duyduğum
en ilginç bilgi: Palan
“eşek semeri” demekmiş.
Çünkü dağ o kadar
dikmiş ki üzerine çıkmaya
çalışan eşeklerin semerleri
düşermiş.
Türkiye’nin en uzun
kayak pisti de burada!
İşte kayak öğrenmek için
mükemmel bir yer! Kasım
ayından mayıs ayına kadar
buraya kayak yapmaya
gelebilirsiniz.
Telesiyej diye bir teleferik
türüne bindik, harikaydı!
Mutlaka deneyin. Nasıl
anlatsam... Tele bağlı
olarak giden bir salıncak
gibi!
Palandöken Türkiye’nin en
yüksek 15’inci dağı.
En yüksek noktasına “Ejder
Tepesi” adı verilmiş.
Yalnızca karla oynamak
değil kızakla kaymak da
çok eğlenceli. Ama siz
siz olun hızlıca etrafta
dolanan kayakçılara dikkat
edin!
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tam bize göre
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

BU BALONLAR ROKET
GİBİ!
Balonlarla oynamayı sever misin?

Biliyor musun, balonlar sadece eğlenmemiz için yapılmadı.
Onlarla bilimsel deneyler de yapabiliriz, üstelik deney yaparken
arkadaşlarımızla da yarışabiliriz.
MeselA uzaya gönderilen kocaman roketlerin o kadar yükseğe
nasıl çıktığını balonlardan öğrenebiliriz.

Roket balonlarımızı
fırlatmak için bize
ne lâzım?
- Çok küçük olmayan balonlar
- 3 metreden uzun bir ip
- Birkaç plastik pipet
- Bant
- Makas
- Sandalye

Balon roketle nasıl oynanır?
1. Bu oyunu 2 takım
hâlinde oynamak harika
olur. Bunun için size
4 sandalye gerekiyor.
2. Her iki takım da
sandalyeleri araları
3 metre olacak şekilde
karşılıklı yerleştirsin.
3. Şimdi sandalyelerin
birinin üst kısmına ipinizin
bir ucunu bağlayın. İpin
diğer ucunu da plastik
pipetin içinden geçirin.
4. Pipetin içinden
geçirdiğiniz ipin ucunu
diğer sandalyenin üst
kısmına bağlayın. İpin
sandalyeler arasında
gergin bir şekilde
durmasına dikkat edin.

5. Pipetlerin üzerine
makasınızla kestiğiniz iki
adet bandı yapıştırın.
Az sonra şişireceğiniz
balonlarınızı bu bantlara
yapıştıracaksınız.
6. Sonra balonunuzu
güzelce şişirin. Havası
kaçmasın diye ağzını
sıkıca tutun.
7. Şimdi de balonu
pipete yapıştırın. Balonu
pipete yapıştırmak
için bir arkadaşın
sana yardımcı
olabilir. Sen sıkıca
balonun havasının
kaçmamasına dikkat
etmelisin.

8. İki takım da bu
işlemleri tamamladıysa
her şey hazır demektir.
Şimdi ağzını tuttuğunuz
balonları aynı anda
bırakın.
u
u
Vu u u u u u u u u

!..

Nasıl da
fırladılar
değil mi?
Çünkü balonun
içindeki hava
dışarıya doğru
çıkarken balonu
ters yönde itti.
Bu da balonun
ip boyunca ileri
doğru gitmesini
sağladı.
Peki, hanginizin
balonu diğer
sandalyeye kadar
gidebildi?
Havası az olan
balon veya havası
kaçmış balon
az mesafe gitmiş
olabilir. Yeniden
deneyebilir, balon
roketini yeniden
fırlatabilirsin.

i,
Hayd
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e
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e
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ya sen
olsaydın
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

SADECE BENİM
ARKADAŞIM OLSUN!

Eskiden annem sadece benimle oynardı. Kardeşim olduktan sonra onunla da oynuyor.
Benimle oynadığı zaman biraz azaldı. Bazen bu duruma üzülüyorum. Başlangıçta, abi
olmak çok hoşuma gitmişti. Büyüdüğümü hissetmiştim. Sanırım sevdiklerimi paylaşmakta
zorlanıyorum. Onların sadece benimle oynamasını istiyorum.
Başkasıyla ilgilendikleri zaman üzülüyorum!
Aynı şey dün okulda da oldu. Yusuf, benim en iyi arkadaşım. Onunla her teneffüs
hiç sıkılmadan sürekli oyunlar oynuyoruz. O çok iyi bir arkadaş. Benim gibi sınıftaki
diğer çocuklar da onu çok seviyor. Onunla oynamak istiyorlar. Geçen cuma bizim
sınıftaki Arda, teneffüste yanımıza geldi. Bahçede top oynuyorduk. Öyle mutluydum ki
anlatamam. Arda “Ben de sizinle oynayabilir miyim?” diye Yusuf’a seslendi. O da
“Tabii ki oynayabilirsin.” dedi. Bir anda bütün mutluluğum uçup gitmişti.
O benim arkadaşım. Onunla ikimiz çok mutluyuz.
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Neden diğerleri de bize katılmak istiyor
hiç anlamıyorum. Herkes sevdiği
arkadaşıyla oynasın.

Benim yerimde sen
olsaydın ve aynı şeyleri
yaşasaydın ne yapardın? Ne
hissederdin?

Yusuf üzüldüğümü hemen anladı. “Biraz
konuşalım mı?” dedi. “Olur.” dedim isteksizce.
Moralim çok bozulmuştu. Belli etmemeyi isterdim
ama olmadı. Yusuf “Sen benim en sevdiğim
arkadaşımsın, biliyorsun. Seninle oynamayı çok
seviyorum. Başka arkadaşların bizimle oynamak
istemesi güzel bir şey. Demek ki sınıfta seviliyoruz.
Bizim çok sevdiklerimizi başkaları da çok sevebilir.
Sevgimiz azalmaz, artar.” dedi.
O böyle söyleyince evde yaşadığım duyguyu da
anlamış oldum. Annemi çok seviyorum;
kardeşim de onu çok seviyor. Bu sevgiyi
azaltmaz, hatta artırır bile! O gün Yusuf’tan çok
güzel bir şey öğrenmiştim.
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hayvanlar âlemi

ay dayanamayacağ ım çok uykum geldi!
İŞTE KIŞ UYKUSUNA Y
ATA N
HA

Y VA

NLA

R DA

Kurbağalar: Soğuk bölgelerde yaşayan kurbağalar kış
uykusuna yatar.

NB

ILA
RI...

Kaplumbağalar: Havaların soğuması ile birlikte beslenme
şartları da zorlaşır. Soğuk aylarda yuvalarına çekilen
kaplumbağalar kış uykusuna yatarlar.

AZ

Sadece bazı hayvanlar mı kış uykusuna yatar? Hayır,
ağaçlar da kışın yapraklarını dökerek bir tür kış
uykusuna yatarlar. Kışın hayvanlardan bazıları
için yiyecek bulmak zorlaşır. Yaşam koşulları
elverişsiz hâle gelir. Bazı hayvanlar kışı
uyuyarak geçirirler. Uyku sırasında
nefes alıp vermeleri çok
yavaşlar. Bir şey yemedikleri
için vücut ağırlıklarının
üçte biri kadar da
zayıflarlar.
Uyandıklarında ne
kadar aç
olduklarını
sen tahmin
et artık!

Ayılar: Kış uykusunun süresi, ayıların cinsine
göre değişir. Kış uykusu, kutup ayılarında yedi
ay sürer. Sibirya ayılarında ise bu süre beş
ay kadardır.
Yarasalar: Yarasalar genellikle
karanlık ve soğuk yerleri tercih ederler.
Yaşadıkları mağaralarda kış uykusuna
yatarlar.
Köpek balığı: Köpek balıkları
okyanusun dibinde kış uykusuna
yatarlar.
Sürüngenler: Birçok sürüngen kış
uykusuna yatar. Bunların en başında
yılanlar gelir. Zorlu kış aylarında
toprağın altında kış uykusuna
yatarlar.
Böcekler: Kış uykusu bazı
böceklerde de görülebilir. Karınca
bunların en başta gelenidir. Kışın
tamamında uyumazlar. Fakat belli bir
dönemini uyuyarak geçirirler.
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Dr.Demir
ve Çinko

Büyüme çağındaki çocukların ağır yük
taşıması ve kaldırması doğru değildir
Bel ağrılarına ve incinmelere sebep olabilir

Çizen: Mert Tugen

Yerden kaldıracağın şeyi vücuduna yakın olarak

“NEDEN AĞIR KALDIRMAMALIYIM?”

MERHABA Doktor
Demir,
Nasılsınız? Size Tokat’tan
yazıyorum. Ben dokuz
yaşındayım. Arkadaşlarımla
oyun oynamayı çok
seviyorum. Onlar benim
çok iyi oyun kurduğumu
söylüyorlar. Bir de bana “Çok kuvvetlisin!” diyorlar.
Çünkü ben top oynayacağımız alanı temizlerken büyük
taşları kaldırabiliyorum. Diğer çocuklar çok şaşırıyor.
Bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Büyüdüğümde
güçlü biri olmak istiyorum. Güçlü olursam herkese yardım
edebilirim. Bu nedenle her gün süt içiyorum. Yemeklerimi
de bitiriyorum. Geçen gün ağır bir taşı kaldırdım. Belim
acıdı. Anneme söyleyince üzüldü, bir daha kaldırmamamı
ve çok tehlikeli olduğunu söyledi. Sizce bir sorun olur mu?
Neden ağır kaldırmamalıyım?

tutmalısın ve dizlerini büküp çömelerek almalısın

Sevgili Mehmet,
Büyüme çağındaki çocukların ağır yük taşıması ve kaldırması doğru değildir. Bel
ağrılarına ve incinmelere sebep olabilir. Genellikle spor yaralanmaları, düşme, ağır
kaldırma veya ters bir hareket de bel ağrısına sebep olabilir. İşte tam da bu sebeple,
yerden bir şey alırken dizlerini büküp çömelerek almalısın. Yerden kaldıracağımız
şeyi de mutlaka vücudumuza yakın tutarak kaldırmalıyız. Doğru olan budur. Ağır
kaldıran kişilerin bel kısımlarında, kol, omuz, bacak ve sırtlarında ağrılar oluşabilir.
Ağır yük taşımak zorunda kaldığında hareketlerinde dikkat ederek, ileride bu nedenle
oluşabilecek vücut duruş bozukluklarını da önlemiş olursun. Vücut sağlığımızı korumak
için hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Arkadaşlarının seni güçlü bulmasına sevinmişsin.
Arkadaşlarımızın bizi beğenmesi çok hoşumuza gider. Fakat bu beğeninin devam
etmesi için tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız. Eminim ağır taşları kaldırmasan da
seni beğenirler. İnsan başka becerileriyle de arkadaşlarından takdir alabilir. Mesela,
oyun kuruculuğunu da beğendiklerini söylemişsin.
Sevgili Mehmet sağlığın için bundan sonra daha dikkatli olmalısın.
Unutma ki vücudumuz bize her zaman lazım.
Doktor Demir

Hoşça kalın.

Mehmet
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meraklı
masallar

Yazan: BURCU ARMAN / Çizen Cihan Dağ

Viyolonselle arkadaş olan kız
Kıvırcık saçlı küçük kız vitrinden kendine bakıyordu. Vitrinde pırıl pırıl parlayan bir
viyolonsel vardı. Parlamasında yüzünü görebiliyordu.
Boyuysa kızın boyundan bir
kol daha uzundu. Pazartesi,
çarşamba ve cuma günleri
kıvırcık saçlı kız bu dükkânın
önüne gelip hep aynı noktada
durur ve viyolonseli seyrederdi.
âdeta dakikalarca bakışırlardı.
Kız o günlerde kursa gittiği için
yolu buradan, müzik dükkânının
önünden geçerdi.
Viyolonsel ise onu gördüğüne
çok mutlu olurdu. Artık aralarında
adı konmamış bir dostluk vardı.
Kıvırcık saçlı küçük kız vitrine
yanaşırken viyolonsel hafifçe
gerinir; tellerinden hafif de
olsa bir titreşim çıkarırdı. Bu
titreşimler kızın hassas kulağına
kadar ulaşırdı. Evet kesinlikle
kendi düşüncelerinde birbirleriyle
konuşuyorlardı.
Ne mi diyorlardı? Biraz daha
yaklaşalım:
Kıvırcık saçlı küçük kız: “Bugün
nasılsın viyolonsel?”
Viyolonsel: “İyiyim kıvırcık saçlı kız.
Beni sahiplenen biri olsa daha
mutlu olurdum.”
Kıvırcık saçlı küçük kız: “Kimse
yok mu seni çalacak?”
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Viyolonsel: “Her gün burada bekliyorum. Sahibim tozumu almasa tellerim kir bağlar.
Fakat onların çalınmaya ihtiyacı var.”
Kıvırcık saçlı küçük kız: “Çok isterdim ama ben ancak keman çalabiliyorum.”
Viyolonsel: “Önemli değil; her gün görmeye gelmen bile yalnız olmadığımı hissettiriyor.”
Sonra kıvırcık saçlı küçük kız lülelerini sallaya sallaya müzik dersinin yolunu tutardı.
Her gün müzik öğretmenine viyolonseli anlatır ve ondan viyolonsel hakkında bilgiler
öğrenirdi. Örneğin dört teli olduğunu, aynı zamanda çello olarak da bilindiğini ve
kemanın akrabası olduğunu öğrenmişti. “Büyüyünce kesinlikle viyolonsel çalacağım.”
diyordu kendi kendine. Çünkü viyolonsel o kadar büyüktü ki yetişkinler bile onu ancak
yere koyarak çalabilirdi.
Günlerden bir gün kıvırcık saçlı
küçük kız müzik dersine yine aynı
yoldan gitti. Koşarak dükkânın
önüne geldi ama viyolonsel orada
yoktu! Dükkânın vitrininde; gitar,
bateri, obua, trompet, bağlama,
keman hatta piyano vardı fakat
viyolonsel yoktu! Sevinsin mi üzülsün
mü bilemedi. Fakat meraktan da
duramıyordu. Dayanamadı içeri
girdi. Müzik dükkânının sahibi orada
kemanların tozunu alıyordu.
Boğazını temizledi; “ıhım ıhım”
“Ah merhaba küçük kız.” dedi
dükkân sahibi.
“Ben vitrindeki viyolonselin nereye
gittiğini soracaktım.” dedi, kıvırcık
saçlı küçük kız.
“Ah, o mu? O, bu sabah yeni
sahibine gitti.”
“Anlıyorum.” dedi, kıvırcık saçlı
küçük kız. Viyolonselin yeni sahibine
kavuşmayı çok istediğini biliyordu.
Fakat yine de onu haftanın üç günü
vitrinde görmek küçük kızı mutlu
ediyordu.
Bunları düşünerek müzik kursuna
girdi. Kafası önünde, kapıyı tam
açmıştı ki içeriden farklı bir keman
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sesi duydu. Bu kemandan çok daha yoğun bir sesti. Yani onunki kadar ince değildi.
Biraz daha tok bir ses. Koşarak merdivenleri çıktı. Kapıyı açtığında bir de ne görsün?
Müzik öğretmeni viyolonsel çalıyor!
Öğretmeni onun geldiğini görünce çalmayı bıraktı. Neşeyle ona baktı.
“Bu seninki değil. Bir arkadaşımdan ödünç aldım.”
Kıvırcık saçlı küçük kız üzülür gibi oldu. Onun arkadaşı olan viyolonsel kiminleydi
acaba? Fakat sonra sevdiği viyolonseli de birinin böyle güzel güzel çaldığını hayal
ederek mutlu oldu.
“Bunu ben de çalabilir miyim?”
“Elbette” dedi öğretmeni. Belki bir gün kendi viyolonselin bile olur!”
Bu cevap ona yeterdi. Çok çok çalışacaktı sonra kim bilir belki kendi viyolonseli bile
olurdu. En azından bunun için ne yapması gerektiğini artık biliyordu...

meraklı sorular
• Senin sevdiğin bir müzik aleti var mı? Peki onu çalmak
ister miydin? Yoksa sadece sesi mi hoşuna gidiyor?

• Kemanın başka hangi akrabaları var biliyor musun?
Sayabilir misin?

• Senin de masaldaki küçük kız gibi duygusal bağ
kurduğun özel bir eşyan var mı? Anlatır mısın?

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

CANLI BİLİM
İlk sayımızdan itibaren bu köşede çok ilginç meslekleri tanıdın.
Şimdi yepyeni bir meslek ile daha karşındayız. Vereceğim
ipuçlarını dikkatle takip et. Eminim ben söylemeden
mesleğimi tahmin edeceksin.
Benim mesleğimi yapanlar
canlıları ve doğayı çok
sever. Çünkü biz insanları,
hayvanları, bitkileri,
mikroorganizmaları kısacası
tüm canlıları yakından
inceleriz. Tüm canlıların
birbiriyle ve çevre ile
etkileşimlerini araştırırız.
Bu etkileşimlerin sebep
ve sonuçlarını bulmaya
çalışırız.
Mesleğimizin ait olduğu
bilim dalına “Canlı bilimi”
de denir. Canlı ve doğa ile
ilgili her konuyu inceleriz.
Bu yüzden de çalışma
alanımız çok geniştir.
Tıp, tarım, hayvancılık,
ormancılık, endüstri ve
daha pek çok alanda
çalışabiliriz.
Çalışma ortamımız
görevlerimize göre değişir.
Bitki ve hayvan türlerinin
yaşayışını inceliyorsak
açık havada yani
arazide çalışırız. Hücre
ve dokuları inceliyorsak
başta mikroskop olmak
üzere birçok laboratuvar
malzemesi kullanırız.

Ne dersin, bu ipuçlarından sonra mesleğimi bulabildin mi?
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Seni daha fazla meraklandırmayayım. Benim mesleğimi yapanlara

BİYOLOG denir.

Biyologlar, üniversitede biyoloji eğitimi aldıktan sonra
bu mesleği yapabilirler. Kurum ve kuruluşların araştırma
geliştirme laboratuvarlarında çalışabilirler.

Biyolog olmak isteyenlerin fen bilimlerine özellikle de
biyolojiye ilgisi olmalıdır. Bunun yanında bilimsel merak ve
araştırmacı tarafının da güçlü olması gerekir.
Ayrıca bu meslek için gözlem yeteneğinin olması,
sabır ve dikkatli olmak gerekİr.

Dergini okurken sayfalarda gördüğün
altı çizili kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.
Algoritma: Matematik
ve bilgisayar biliminde bir
problemin çözümünde
izlenecek yol anlamına
gelir. Problemin çözümünün
adımlar hâlinde yazılmasıyla
oluşturulur.
Aritmetik: Matematik
biliminin sayıları, sayıların
özelliklerini ve bunlarla yapılan
işlemleri konu alan kolu.
BAHARAT: Yiyecek ve
içeceklere hoş koku ve tat
vermek için kullanılan tarçın,
karanfil, zencefil, karabiber
gibi maddelere verilen isim.
BATERİ: Bir orkestrada vurmalı
çalgıların tümü.
Cebir: Bir matematik kolu.
Cebirde aritmetik işlemler
sayılar dışında semboller
kullanılarak da yapılmaktadır.
Denklem: Matematikte
bazı bilinmeyen değerlerin
bulunmasında kullanılan eşitlik.
Diyafram: Göğüs kafesimizin
altında yer alan ve soluk alıp
vermemize yardımcı olan ince
ve geniş kastır. Yarım küre
şeklindedir.
EKLİPTİK: Dünya’nın
yörüngesinden geçtiği
varsayılan düzleme Ekliptik
veya yörünge düzlemi denir.
Endüstri: İnsanların bazı
ihtiyaçlarını karşılamak için
hammaddeleri yapılmış eşya
hâline getiren işlerin bütününe
denir. Endüstri denince akla
fabrikalar gelir. Fabrikalar
endüstri işlerinin yürütüldüğü
yapılardır.
FİLİZLENME: Tohumdan veya
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tomurcuktan çıkan körpe ve
küçük dal.
Fosfor: Kemik ve diş
yapısında bulunur, onların
sertliğini sağlar. Eksikliğinde kas
zayıflığı, iştahsızlık, kemik ağrıları
görülebilir. Sığır eti, balık,
lahana, peynir, mısır, yumurta
gibi besinlerde bulunur.
Fosil: Çok eski çağlarda
yaşamış hayvanların veya
bitkilerin öldükten sonra toprak
altında kalması ile taşlaşarak
günümüze kadar gelmiş izlerine
ya da kalıntılarına verilen isim.
Kalsiyum: İnsan vücudu
için kalsiyum çok önemli bir
mineraldir. Kemiklerde ve
dişlerde bulunur. Bu yapıların
sertliğini sağlar. Süt, peynir,
yoğurt gibi süt ürünlerinde
bolca bulunur. Ayrıca yeşil
sebzelerde, yumurta, fındık,
fıstık, tereyağ ve balık gibi
gıdalarda da bulunur.
Kazı: Yer altındaki tarihsel
değeri olan şeyleri, yapıları
ortaya çıkarmak amacıyla
arkeologlarca toprağın belli
kurallara ve yöntemlere göre
kazılması, araştırılması.
KUMPİR: Özel fırında pişirilen
iri patatesin içine peynir, mısır,
bezelye gibi malzemeler
konularak yapılan yiyecek.
Mitolojik: Çok eski
zamanlara ait efsanelerin
tümüne mitoloji denir. Mitolojiler
insanüstü veya doğaüstü
hikâyelerden oluşur. Mitolojiye
ait olan şeylere de mitolojik
denir.
Nakil: Bir yerden alıp başka
bir yere iletme, aktarma,
taşıma, geçirme, aktarım.

OBUA: Tahtadan yapılmış,
üst üste duracak biçimde iki
dilli, hafif konik gövdeli, altı
deliği ve on anahtarı bulunan,
orkestralarda yer alan üflemeli
çalgı.
OLTU TAŞI: Erzurum’un Oltu
ilçesinde çıkan bir taş. Süs
eşyaları yapımında kullanılır.
PEDİATRİ: Çocuk hastalıkları ile
ilgili hekimlik dalı.
SEMER: Yük bağlamak veya
üzerine binebilmek için eşek, katır,
at gibi hayvanların sırtına konan,
ağaç iskeletli bir araç.
SNOWBOARD: Bir kış sporudur.
Bu sporu yapanlar iki ayağıyla
tek bir tahta üzerinde durur. Karlı
ve eğimli bir zeminden aşağı
yönde kayar.
Serum: Vücudun su ihtiyacı
yanında besleyici maddeleri
de sağlayan ve damar yoluyla
vücuda verilen sıvı.
SÜRÜNGEN: Sürünerek hareket
eden hayvan sınıfı. Aynı zamanda
kertenkele, kaplumbağa,
timsah gibi bacaklı oldukları
halde sürünür şekilde yürüyen
hayvanlara da sürüngen denir.
Tuval: Üzerine resim yapılan,
gerdirilmiş keten, kenevir veya
pamuklu kaba kumaş.
USTURLAP: Gök cisimlerinin
yükseltisini ölçmekte kullanılan
araç.
Viyolonsel: Dört telli bir müzik
aleti.
Yeni Zelanda: Büyük
Okyanus’ta yer alan bir ada
ülkesi.
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cevap
anahtarı
Sayfa 28-29

ÇENGEL BULMACA

Sağlık Sokağı
Çocukları, masallar,
oyunlar ve bulmacalar
seni bekliyor!

Sayfa 35

SÖZCÜK AVI

Sayfa 36-37

LABİRENT

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

Sayfa 30 KOMİKLİ TEST
DOĞRU YANITLAR: 1) A - 2) B - 3) C - 4) D - 5) D
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Sağlık Çocuk’u sosyal medyada takip et

f

Facebook/SaglikCocuk

Instagram @saglikcocuk

Twitter @saglikcocuk

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİLER,
EĞLENCELİ OYUNLAR, BİRBİRİNDEN GÜZEL BULMACALAR,
MACERALI ÖYKÜLER VE MERAKLI MASALLAR...

hepsi bu derginin içinde!

BİLGİ, OYUN ve
eğlence burada!

