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Bilinçli Ol,
Kontrol Et!

Bu derginin
sahibi

Bakan
Amca’dan

“Paketlenmiş
gıdaların son
kullaNMA tarihine
mutlaka bakıyorum,
Tarihi geçmişse
almıyorum.”
Merhaba Sevgili Çocuklar,
Sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için yeterli, aynı zamanda dengeli
beslenmeliyiz. Ancak temel yaşam maddemiz olan gıdalar bazı durumlarda
kirlenip zararlı hâle gelebilir. Bu da sağlığımız için sorun oluşturabilir. Bu nedenle
tükettiğiniz gıdaların hijyenik, yani temiz olmasına dikkat etmelisiniz.
Şayet bir gıdanın bozulduğundan şüpheleniyorsanız asla o gıdayı yememelisiniz!
Tadına bile bakmamalısınız! Çünkü gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler;
gözle görülmezler, kokmazlar ve tatları algılanmaz.
Ayrıca gıda satın alırken mutlaka etiketindeki tavsiye edilen tüketim tarihini
(TETT) kontrol edin. Son kullanma tarihi yakın olanları ve kullanma tarihi
geçenleri kesinlikle satın almayın!
Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan
ne haber
Bu piller harika!
Hava kirliliği tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bu kirliliğe
sebep olan unsurlardan biri de motorlu taşıtlar. Bu yüzden
bazı ülkeler önümüzdeki 10-20 yıl içinde benzinli araba
satışlarını yasaklayacak. Sadece elektrik motorlu
arabalara izin verecek.
Bu nedenle bilim insanları yeni piller icat etmek için
gece gündüz çalışıyorlar. Çünkü bu araçlar için özel
piller üretmek gerekiyor. Biliyorsun piller hem çabuk
bitiyor hem de geç doluyor. Güzel haber geçtiğimiz
günlerde geldi. Bilim insanları yeni nesil bir pil icat
etti. Yeni icat piller 6 dakika gibi çok kısa bir sürede
doluyormuş. Bu pile sahip elektrikli araçlar tek şarjla
neredeyse, İstanbul’dan Ankara’ya kadar gidebilecekmiş.

Yollar arılardan sorulur
Çiçekten çiçeğe dolaşan arılar, işleri bitince kaybolmadan kovanlarına geri
döner. Hem de en kısa yoldan. Peki, arılar bunu nasıl becerir? Geçtiğimiz
günlerde bu sorunun cevabı bulundu. Bilim insanları arıların beyninin
merkezinde bulunan ‘nöron kümesi’ni keşfetti. Bu bölgedeki hücreler, insan,
karınca gibi başka birçok canlıda da bulunuyormuş. Bu hücreler seyahatin
bütün ayrıntılarını aklında tutup dönüş yolunda en kısa mesafeyle ilgili
bilgiler üretmeye yarıyormuş. Bu gerçekten çok şaşırtıcı! Bir o kadar da önemli.
Çünkü bu bilgiler
sayesinde bilim
insanları ileride
çok daha gelişmiş
gps ve navigasyon
teknolojileri
üretecekler.

Ayrıca bu piller çok daha uzun ömürlü
olacakmış. Yaşanabilir temiz bir dünya için
bu haberleri duymak çok sevindirici!

Dünyanın verisi bu kasada!
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Virüsler korksun artık!

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

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

Bu şekilde kasada saklanan bilgiler 500
ile 1000 yıl arasında korunabilecekmiş.
Bir düşün bakalım, sen bu kasada neyi
saklamak isterdin?

Bu sayede virüsler başta olmak üzere pek çok
biyomolekül daha iyi tanınabilecek. Böylece
hastalıklar için çok daha etkili ilaçlar
geliştirilebilecek.
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havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Bazı böceklerin
kafasının üzerinde anten
olduğunu görmüşsündür.
İşte o böcekler,
antenleriyle koku
alabiliyorlar.

Pis bir koku mu geldi?
Yeni kesilmiş çimenlerin kokusu ne güzeldir! MuTfakTa
pişen yemeğin kokusu da öyle. Bozulmuş bir peynirin
kokusunun güzel olduğunu kimse söyleyemez.
Peki bunları hepimiz nasıl biliyoruz? Bunu beynimize kim
söylüyor? Tabii ki burnumuz!

Kuzey Amerika’da yaşayan
boz ayılara bakalım.
Onların burunlarındaki
koku alma bölgeleri,
insanlarınkinden tam 100
kat daha büyük. Bu nedenle
bir kokuyu kilometrelerce
öteden alabilirler.

Mesela yemek üzere olduğun peynirin bozulmuş olduğunu yine burnumuz
söyler. Öf, ne pis bir kokudur o! Ve böylece bizi de uyarmış olur.
Sence kaç ayrı kokuyu ayırt edebiliriz?
Biz söyleyelim: Tam 10 bin farklı kokuyu!
Çok fazla gibi değil mi? Bir de hayvanları duysan! Hayvanlar bizden çok
daha iyi koku alabiliyor. Üstelik tüm hayvanlar
burnundan koku almıyor! Yakından bakalım mı?

İnsanların burnunda
yaklaşık 5 milyon koku hücresi
bulunuyor. Peki, köpeklerde
bu sayı kaçtır? Tahminin var mı?
200 milyon! İşte bu yüzden
eğitilen köpekler
çok iyi koku alırlar.

Bu konuda hayvanlar
içinde en farklısı
yılan. Çatal şeklindeki
dilini aynı zamanda
koku organı olarak
kullanabiliyor!
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Gözlem

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Gözlem başlasın o zaman!

SUYUN YOLCULUĞU
Beyaz karanfiller renk değiştirsin ister misin?
Pembe, mavi ve sarı gibi daha birçok renkte karanfilin olabilir. Hem de
aldığın beyaz karanfilleri yapacağın bir çalışma ile renkli karanfillere
çevirebilirsin. Ben bunu ilk öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım! Yavaş
yavaş renklerinin değişmesini izlemek çok güzeldi. Gözünün önünde beyaz
karanfiller, renklerini değiştirmeye başlıyor. Harika bir şey, değil mi?

İstersen seni daha fazla meraklandırmadan
bu gözlemi nasıl yapacağımızı anlatayım.
Öncelikle bize ne lazım?
* 3 tane büyük su bardağı
* 3 farklı renkte gıda boyası
* 3 tane beyaz karanfil
veya beyaz gül

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

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

İki saaTTe bir
resimlerini
çekebiliriz. Hem
bu sayede zaman
içinde karanfillerin
rengindeki değişimi
de görebiliriz.

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

Bu gözlemle vücudumuzdaki
dolaşım sisTeminin nasıl
çalıştığını da anlayabiliriz.
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Sen de renk
değiştiren
karanfillerinin
fotoğraflarını
çekerek bize
gönderebilirsin.

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

İnsan vücudunda canlılığın devam etmesi için
organların beslenmesi gerekiyor. Tıpkı yaptığımız
gözlemdeki gibi kan da içinde taşıdığı
besinlerle bütün vücudu dolaşıyor.
Çiçekler gibi vücudumuzun da canlılığını
koruyabilmesi için bu dolaşıma ihtiyacı var.
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Çizen: ECE ZEBER

bir dünya
0yun

16

17

seni yerim

enginar
Vücudun
mikroplarla
savaşmasına
yardımcı olur.
Lifli bir sebze olduğu için, sindirim
sistemine çok faydalıdır.

NASIL YAPILIR?
2 Enginar

* Ellerini su ve sabunla iyice yıka.

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

4 küçük
bardak su
Yarım çay
bardağı
zeytinyağı

* Kavanozdaki garnitürleri süzgece koy. Sürahideki suyun
yarısını dök. Bunu lavaboda yapıp su iyice akana kadar bekle.
* İyice süzüldükten sonra onları da enginarların üzerine ekle.
* Zeytinyağını hepsinin üzerine dök.
* Kalan yarım sürahi suyu da üzerlerine dök.
* Bir büyüğünden ocağı yakmasını iste.
Tencerenin kapağını kapat.

Eğer düzenli olarak yersen, vücudunun
ihtiyacı olan demiri de karşılayabilirsin.

Enginarda
C ve K vitamini bulunur.
Nisan ayı geldi mi, başlarız enginarları
PAZARDA görmeye. Mayıs ve Haziran AYI
boyunca DA GÖREBİLİRİZ.
Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz
bölgelerinde yetişir.
18

* Kısık ateşte yaklaşık yarım saat boyunca pişecek.
* Pişip pişmediğini anlamak için ara sıra enginarlara
çatal batırabilirsin.
1 Limon

Bir küçük
kavanoz
garnitür

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

Yarım demet
Dereotu

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
19

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

9 HAZİRAN Cumartesi
Canım Günlüğüm!
Tatil ödevlerimi bitirmeye çalışıyorum. Yapıyorum yapıyorum, bitmiyor. Ama sabırla

7 HAZİRAN Perşembe

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

Sevgili Günlük,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dediler. Ne olmuş yani sırada beklemediysem.

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

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

Ben de etrafa dikkatlice bakıp o plakanın hangi arabada olduğunu bulmaya

günlüğüm. Bence bu park çok küçük...

çalışıyorum. Babam arabayı sürdüğü için oyunumuza katılamadı tabii. Oyunu
oynarken bir baktım eve gelmişiz. Bir şaşırdım! Trafiğin açıldığını bile fark etmemişim.

8 HAZİRAN Cuma
Günlük!
Bugün markette de parktaki gibi bir şey oldu. Alışverişimizi yaptıktan sonra
kasaya gittik. Bir baktık ki sıra var. Annemle babam bir kasa seçip sıraya girdiler.
Hiç de somurtmadılar. Birlikte sohbet ettiler, alışveriş listesini kontrol ettiler. Bense
yine sabırsızlandım. “Off!” dedim. “Beklemek çok sıkıcı! Bir daha bu markete
gelmeyelim.” Babam da dedi ki “Evet biraz kalabalık ama çok uzun sürmez.”
Babama “Parkta da böyle oldu. Hiç eğlenemedim.” dedim. Annem de “Sırada
beklemek o kadar da sıkıcı değildir. Parktayken sıradakilerle tanışıp konuşursan
zaman çabucak geçer.” dedi. Aslında sırada bir sürü yeni çocuk vardı.
Konuşsaydım yeni öğrendiğim bilmeceyi bile sorabilirdim. Bunu bir deneyeyim.
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muhteşem
dönüşüm

Öncelikle bahçelerde ağaçlardan veya
bitkilerden yere dökülmüş olan küçük
yaprakları toplayalım. Yapraklar hem minik
hem de renkli olsun.

ÇİZEN: MERT TUGEN

BENİM GÜZEL KİTAP
AYRACIM
Geri dönüşümle ilgili etkinlikler yapmaya bayılıyorum. Kullandığımız eşyaları
atmayıp yeniden kullanılabilecek başka bir şeye dönüştürüyoruz. Bu harika
bir şey! Sen de bazı şeyleri atmadan önce acaba bundan yeni bir şeyler
yapabilir miyim diye düşünebilirsin. Çok farklı şeyler üreteceğine eminim!
Hayal gücü ve emekle neler yapılmaz ki, öyle değil mi?
Ben kitap okumayı çok severim. Kitabıma başlayınca
bırakmak istemem. Eğer ara vermem gerekirse kaldığım yere
kalemimle bir işaret koyarım. Ama artık öyle yapmıyorum.
Çünkü çok şirin ayraçlarım var.
Hem de kendi ellerimle yaptım!

Malzemelerimiz:
* Çizgisiz beyaz bir kâğıt

Şimdi beyaz kâğıdımızı enini
3 santimetre, boyunu da 15
santimetre ölçüsünde keselim.
Bu iş için büyüklerinden yardım
isteyebilirsin.

Hazırladığımız kâğıdın üzerine,
topladığımız minik yaprakları gelişi
güzel dizelim.

Yaprakları dizdiğimiz beyaz kâğıdın üzerini şeffaf
koli bandı ile bantlayalım. Bunu, koli bandı kâğıdın
etrafından taşacak şekilde yapalım.
Şimdi bir yüzünü bantladığımız kâğıdı ters çevirelim.
Diğer yüzüne de yapraklar dizelim. Aynı şekilde bu
yüzünü de koli bandı ile bantlayalım.

* Küçük yapraklar
* Makas
* Şeffaf koli bandı

Şimdi de bantların taşan
kısımlarını keselim.

İşte kitap ayracımız
hazır! Eğer istersen beyaz kâğıdın
üzerinde yaprak dizmek yerine,
sevdiğin resimleri çizip boya
kalemlerinle boyayabilirsin Veya
sevdiğin arkadaşlarının adını
rengârenk yazabilirsin.
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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 ÇİÇEĞİN VE FLAMİNGON olacak. Ona
istediğin şekli verebilir ve istediğin renkleri kullanabilirsin.

PEMBE BİR FLAMİNGO NASIL ÇİZİLİR?

BİR GELİNCİK ÇİÇEĞİ NASIL ÇİZİLİR?

1) ÖNCE BİR DAİRE ÇİZEREK
BAŞLAYALIM.

4) Benzer şekilde iç
yaprakları ve...

2) SONRA DAİRENİN ORTASINA
İKİ KÜÇÜK DAİRE DAHA
EKLEYELİM.

5) en küçük yaprakları
ekleyelim.
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8) ...VE UCUNA EKLEYECEĞİMİZ
BİR ELİPSLE TOMURCUĞUNU
YAPALIM. VE ARTIK
BOYAYABİLİRSİN...

2) iki hareketle kafasını
gövdesıne bağlayan uzun
boynunu oluşturuyoruz.

3) yine bir elips çizerek
göz çizgisiNİ VE...

4) ...içine daha küçük bir elipsle
gözbebeğini YAPTIKTAN SONRA bir
yağmur damlası Şeklinde gagasıNI
YAPIYORUZ.

5) üç sivri köşesi olan
kanadı...

6) ...ve yine üç sivri köşesi
olan kuyruk tüyleriNDEN
SONRA...

3) ŞEKİLDEKİ GİBİ YAPRAKLARI
ÇİZDİKTEN SONRA BÜYÜK DAİREYİ
SİLELİM.

6) düz bir
çizgiyle sapını
oluşturalım.

İŞTE KARŞINDA BİR
GELİNCİK ÇİÇEĞİ!
7) TERS BİR “J” İLE...

1) küçük bir elipsle kafasıNI
ve bademe benzeyen gövdesini
çizerek başlıyoruz.

7) aşağıya doğru
inen kavisli bir
çizgi ve ters
bir “L” İLE BİR
BACAĞINI...

8) ...ve yuvarlak
bir hareketle
diğer bacağıNI
TAMAMLADIKTAN
SONRA...

BİZ FLAMİNGOMUZU
PEMBEYE BOYADIK,
SENİNKİ NE RENK
9) SON OLARAK
OLACAK?
parmaklarıYLA
ÇİZİMİ
BİTİRİYORUZ.
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ORİGAMİ
KâĞIT KATLAMA SANATI

Vapur

Sahil kentlerinde yaşayan arkadaşlarımızın sık sık bindiği, belki
martılara simit attığı vapurlardan birini yapmaya ne dersiniz?
El işi kâĞıtlarımız hazırsa HAYDİ vapurumuzu
yapmaya başlayalım!

Elde ettiğimiz
şekli, soldan
sağa doğru
tam ortadan
katlayalım.

KESİK çizgilerden
her iki tarafa doğru
açarak katlayalım
ve...

7 numaralı
şekli
oluşturalım.
Kare el işi kâğıdımızı
renkli yüzü bize bakacak
şekilde, KESİK çizgilerden
katlayıp açalım.

Üstte kalan
köşeyi, KESİK
çizgiden
katlayalım.

Kamara
pencerelerini de
çizdiğimizde vapurumuz
tamamlanmış olacak.

KESİK çizgiden tekrar
yukarıya doğru ve...
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bir kez daha
aşağıya doğru
katlayarak
5 numaralı şekli
oluşturalım.

ŞİMDİ BU
GÜZEL VAPURU
YÜZDÜRMEYE
NE DERSİN?
27

farkını bul
Çizen: Gökçe Yavaş önal

Piknikte neler oluyor?

İşte karşında kocaman bir piknik alanı! Ama o da ne!
İki resim arasında sanki farklılıklar var. Sana bir ipucu!
iki resim arasında 10 fark var. Bulabilir misin?

ÖRÜNTÜ
SıRADAKİ HAYVAN HANGİSİ?

Aşağıdaki hayvan resimleri belli bir sıraya göre dizildi. Sıranın sonuna hangi
hayvanın geleceğini tahmin edebilir misin? En alttaki resimleri
DOĞRU YERLERE YERLEŞTİRECEKSİN. Haydi, başlayalım!
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Sayfayı
çek çıkar.

komikli test

Beyne benzer
şekli, kıtır
kıtır yemesi.
Kalın da bir
kabuğu var,
sincaba ver, bak
ne yapar?
YANIT: CEVİZ

Çizen: Gökçe Yavaş önal

1 ) Duyu organlarıMIZ ne işe yarar
biliyor musun?
a. Dışarıdan gelen uyarıları alır, beyne iletir.
b. Dışarıdan gelen uyarıları alır, annesine iletir.
c. Dışarıdan gelen şarkıları alır, kulaklığa iletir.
d. Dışarıdan gelen sebzeleri alır, mutfağa iletir.

4) Burun hangi duyu
organımızdır?
a. Hapşırma

c. Koklama

b. Tıksırma

d. Kaşınma

a. Koklama

b. Tat alma

c. Dokunma

d. Zıplama

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!

Turuncudur
rengi, dışından
tatlıdır içi.
Kalındır kabuğu
pek yararlıdır
suyu.

2) Dil hangi duyu
organımızdır?

YANIT: PORTAKAL

5) Kulak
hangi duyu
organımızdır?

Yıkamazsan
ellerini, davet
edersin kendisini.
Meyve sebzelerin
üzerinde bile
saklanır gizli
gizli.
YANIT: MİKROP

Kulaklığı var
müzik dinlenmez.
doktor kulağına
takar, sesini
yalnız o anlar.
YANIT: Stetoskop

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?

BİLMECE
Şimdibilebilecek
arkadaşınıza
10 üzerinden
puanlar verin.
Sonra
sırayla tüm
misin?
KARTLARI.
arkadaşların destenin içinden
HAYDİ
SORMAYA
birer kart
seçsinler.
Oyun bu
şekilde devam
etsin.
BAŞLA! Oyun
sonunda puanlarınızı toplayın.
Çizen: Gökçe Yavaş önal
Acaba
kazanacak?
Çizen:oyunu
Gökçekim
Yavaş
Önal
Çizen: Gökçe Yavaş

Damarlarda
dolaşır
Oksijen ve besin
taşır
Akışkandır
kendisi
Kırmızıdır rengi
YANIT: KAN

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.

112’dir numarası,
“nani nani” diye
inletir yolları.
Hastaneye en
hızlı götüren
araçtır.

Hastaysan
seni muayene
eder, elinde
steteskobuyla
kalbini dinler?

a. Fısıldama
b. Görme
c. Şarkı söyleme
d. Duyma

YANIT: AMBULANS
3) Göz hangi duyu
organımızdır?

6) Deri hangi duyu
organımızdır?

a. Duyma

b. Görme

a. Giysi

b. Dans etme

c. Kaşıma

d. Dokunma

c. Dokunma

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

YANIT: DOKTOR

KABAK
DİYEBİLİRSİN
ONA. AMA
BALDAN TATLIDIR
PİŞTİĞİNDE.
YANIT: BAL KABAĞI

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?

BİLMECE
KARTLARI
HAYDİ
ARKADAŞINA
KartlarDAKİ
BİLMECELERİ
SOR!
BAK BAKALIM
bilebilecek mi?

Sayfayı
çek çıkar.

İşaretli yerlerden kes
ve oynamaya başla!

Tek bir kabuğun
içinden,
nasıl çıkar
onlarcası
birden?
YANIT: NAR

O olmasa
içimizde, dümdüz
yürüyebilir miyiz
hiçbirimiz de?
YANIT: İSKELET

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!

LABİRENT

Yazan: Yıldıray Karakiya / Çizen: Gökçe Yavaş

Bazen doktorlar
Nasıl
oynanır?
ilaçları
sıvıyla
Arkadaşlarını topla çünkü bu
verir.
Yukarılara
oyun süper!
Kartları resimli
yerleri alta gelecek şekilde üst
asar onu pıt pıt
üste koy. Şimdi kartları karıştır.
Arkadaşlarından
biri içlerinden
damlar ilacı.
bir kart çeksin. Bakalım, gördüğü
YANIT:
SERUM mi?
hareketleri
yapabilecek

Kahramanımızın okula gitmesine yardım et. Okula gitmek
LABİRENT
için önce Çizen:
çantasını
alması, sonra okul servisini yakalaması
Gökçe Yavaş ÖNAL
Ayşegül’ün
gerekiyor. Yolda grip virüsüne yakalanmamaya
dikkat et.
dişi fena hâlde ağrıyor.
Bir an önce diş HEKİMİNİN
yolunu bulması lazım. Ama
yollarda biraz kaybolmuş gibi.
Ona yardım eder misin?
Kulak burun
boğaz

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?

Kulağın burnun
ya da boğazın
ağrımıyorsa
yanlış yerdesin.

Çizen: Gökçe Yavaş

Göz doktoru

Bu sorunun
cevabını Temel
Reis’e sormalı.
Bu sebzenin
içinde bolca
Demir saklı.

İnekten de gelir,
keçiden de.
Soğuk da içilir
sıcak da.
YANIT: SÜT

YANIT: ISPANAK

Kalın kabuğunun
içinde hem süt
saklı hem meyve.
sallarsan ONU
söyler sana ne
olduğunu!

Dermatolog

Cildinle ilgili bir
sorunun yoksa
aradığın doktor,
dermatolog da değil.

YANIT: HİNDİSTAN
CEVİZİ

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.

Bulutlardan
yeryüzüne iner
ince ince.
Bazen de çoğalır,
gümbürtüyle
ıslatır!

Rafadanı da yenir
çok pişmişi de.
Kalın görünen
kabuğunun
içindedir
lezzeti de.

olduğunda
doktorun
yanında o
yardımcı olur
sana.

YANIT: YAĞMUR

YANIT: YUMURTA

YANIT:HEMŞİRE

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?

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

Gözlerini muayene
ettirmeyeceksin, yanlış doktor!

BEYİN CERRAHI

Beyin ameliyatı
olmayacaksın,
yanlış geldin!

Hasta

Ortopedist

Eğer kırılan ya da
çatlayan bir kemiğin
yoksa yanlış doktora
geldin.

DİŞ HEKİMİ
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ÇENGEL
BULMACA

İç organlarını tanıyor musun?
İŞTE SORULAR:
1) Oksijen almamız onun
sayesinde. Bir değil iki
tane var bünyemizde.

Artık hangi besinlerin daha sağlıklı
olduğunu biliyorsun. Aşağıdaki karışık
kelimelerİN içine onlardan bazılarını
sakladık. Bulabilir misin?

sözcük avı
Çizen: Gökçe Yavaş önal

1

4) Kirli kanın
temizlenmesi
ondan
sorulur.

4
2) İşe
yaramayan
besinleri
posa hâlinde
vücuttan atar.
İşe yarayanları
vücuda alır.

5) Kanın
vücutta
dolaşması
onun
sayesinde.
Bulunur sol
göğsünde.
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Kanı süzer, arıtır.
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6) Yediklerini
alır, onları
sindirir.
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bilim
kurdu
Çizen: Ece Zeber

Gizemli kutu!
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tarihte ilkler

Araştırmalar devam etti

ÇİZEN: BENGİ GENCER

İLK BUZDOLABıNı
KİM BULDU?
Buzdolabı denince aklına ilk ne geliyor? Hangi görüntü
canlanıyor gözünde? Benim aklıma gelen ilk şey, sıcak yaz
günlerinde dolaba koşup içtiğim mis gibi ayran ve limonata.
İyi ki buzdolabı var diyorum! Buzdolabı, yediğimiz besinleri uzun
süre bozulmadan korur. İçecekleri soğuk tutar.
Peki, bu kadar çok işe yarayan buzdolabı nasıl icat edildi?
İlk buzdolabı nasıl görünüyordu?
İnanmayacaksın ama ilk buzdolabı insan gücüyle çalışıyordu!.
Günümüzdeki gibi fişi takılıp düğmesine basılınca çalışan türden değildi.
İlk buzdolabının yapımı 1790 yılında, İngiliz T. Harris ile J. Long tarafından
gerçekleştirildi. Bu ilk buzdolabı, emme basma tulumbaya benziyordu.
Çalışması için insan gücü gerekiyordu. Cihazın kullanımı çok zordu.
1834 yılında J. Perkins, insan gücü olmadan çalışan buzdolabını icat etti.
Bu buzdolabı ise eter denilen bir gazla çalışıyordu. Bu gaz tehlikeli olduğu için
buzdolabı güvenli değildi.
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Daha sonra bir doktor olan John GorrIe 1844 yılında ticari
amaçla kullanılan ilk buzdolabını yaptı. O aynı zamanda, evlerimizi
serinlettiğimiz klimaların da babası sayılır.
Yine bir doktor olan Alexander KIrk, kömür ısısı ile çalışan
ilk soğutma cihazını geliştirdi.
Daha sonra elektrik enerjisiyle çalışan ilk buzdolabı yapıldı.
Buzdolaplarının elektrik enerjisiyle çalışması devrim niteliğindeydi.
İsveçli mucitler freon gazı kullanılan ilk buzdolabını üretti. Bu gaz, daha
etkili bir soğutma sağlıyordu. Aynı zamanda patlama riski de taşımıyordu.
Bu yüzden freon gazı, buzdolabı tarihinde bir dönüm noktası oldu.
Tamamen otomatik olarak çalışan bugünkü buzdolapları ise 1925
yılında üretilmeye başlandı.
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

Büyüleyici heykellerin dağı:

Nemrut

Bu ayki gezimizin Nemrut Dağı’na olduğunu öğrenince, sevinçten
havalara uçtum! Belki hatırlarsın, dağları çok seviyorum! Uzun
tırmanışlardan sonra vardığım noktadan, manzarayı seyretmeye
bayılıyorum! Ama Nemrut yalnızca bir dağ değil, aynı zamanda
tarihi bir yer. Hazırsan başlayalım!

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?
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Dağ yürüyüşüne uygun
ayakkabılarım

Dürbünüm ve pusulam

Fotoğraf makinem

Not defterim ve kalemim

Hasta olmamak için montum ve
şapkam

Diş fırçam ve macunum
Tabii ki dağlara meraklı kuklam
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Nemrut Dağı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunuyor.
Şehirden arabayla yalnızca bir yere kadar
gidebiliyorsunuz. Sonrasını yürümek gerekiyor.
Tepeye doğru çıktıkça, heykelleri görmeye başlıyorsunuz.
İlk gördüğümde gözlerime inanamadım! Dev gibilerdi!

Güneşin doğuşunu
buradan izlemek
için gün doğmadan
yola çıktık.
Ama hava çok
soğukTU
o saatlerde.
BU yüzden
kalın giyinmeyi
unutmayın!

Nemrut dağı tam
2150 metre yükseklikte.
Üzerinde 10 metrelik
büyüleyici heykeller, bir
de anıt mezar var.
Bu yapılar günümüzden
2 bin yıl önce yaşamış

Kommagene Krallığı
zamanında yapılmış.

Dünyanın sekizinci
harikası olarak biliniyor.
UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’nde yer
alıyor.
Heykeller kireç taşı
bloklarından yapılmış.
Bazıları insan yüzü,
bazıları ise hayvan başları
şeklinde.
Bir kısmı mitolojik tanrıları
temsil ediyor.
Metrelerce uzunlukta
kitabeler bulunuyor.
Yalnızca tarihi değil,
manzarası da muhteşem!
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tam bize göre

Çuval bezi yoksa, soğumuş çayı orta
derinlikte bir kaba koyalım. Saksıyı
kaplayacak büyüklükteki kâğıdı, çaya
batırıp 20 dakika kadar bekletelim.
Sonra çıkarıp masa üzerinde kurumaya
bırakalım. Eski görünümlü bir renk
alacaktır. Saksımızı
bununla da kaplayabiliriz.

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

SEvDİKLERİMİZE
EL EMEĞİ HEDİYE
Arkadaşlarınla birlikte SEVDİKLERİMİZE özel bir Hediye
yapmaya ne dersin? Hem de el emeği! SEVDİKleriMizin
bu hediyelere bayılacağına eminim! Sevdiğin biri için
emek vermek çok değerlidir. Bugün en sevdiğimiz KİŞİ
için seninle güzel bir hediye hazırlayalım. İstersen,
arkadaşlarınla toplanıp hep birlikte çalışabilirsiniz.

Şimdi sıra geldi ağaç dallarına. Ağaç dallarını,
kapladığımız saksının üzerine sık aralıklarla
yapıştıralım. Dalların aynı büyüklükte olması
gerekiyor. Dalları aynı boyutta kesmek için
büyüklerinden yardım alabilirsin. Tehlikeli
olabilecek durumlarda büyüklerden yardım almak
gerekir. Senin de böyle davranacağına eminim!

Malzemelerimiz:
Son olarak yapıştırdığımız dalların
üzerine birkaç sıra saman ipi saralım.
Böylece saksımız daha doğal
görünecek. Birkaç sıra sardıktan sonra
ucunu kurdele gibi bağlayalım.

* Plastik ya da başka bir
malzemeden yapılmış saksı
* Bahçeden veya parktan
topladığımız kuru dallar
* Saman ipi
* Yapıştırıcı
* Çuval kumaşı ya da çaya
batırılmış, kurutulmuş, eski
görünümü verilmiş kâğıt

İ
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iz

ha
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Öncelikle saksımızın
etrafını saracak
büyüklükte çuval
bezini alalım. Saksıyı
bu çuval bezi ile
yapıştırıcı kullanarak
kaplayalım.

ği hediyem

zı

Nasıl yapalım?

eme
l
,e
e
şT

Unutmadan, küçük bir karta
özel bir mesaj yazalım. Hediyemizin
üzerine iliştirelim.

ArTık onu
sevgiyle
verebilirsin.
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ya sen
olsaydın
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

SÜRAHİYİ BEN KIRDIM!
Mehmet ve annesi dün bize geldi. Bize misafir gelmesine bayılıyorum. Bir de
benim yaşlarımda çocukları varsa işte o zaman daha güzel oluyor. Mehmet ile
anaokulundan beri arkadaşız. Çok iyi anlaşırız. İkimiz de büyüyünce öğretmen
olmak istiyoruz. O matematik öğretmeni ben de beden eğitimi öğretmeni. Aynı
okulda öğretmen olmak gibi hayallerimiz bile var. Bir araya geldiğimizde uzun
uzun konuşuyoruz.
Annem o gün misafirlerimiz için güzel kurabiyeler yaptı. Hem de en sevdiğimiz
fındıklı kurabiyelerden. Annemler salonda otururken biz de odamda sohbet
etmeye başladık. Bir taraftan da lezzetli kurabiyelerden yiyorduk. Mehmet
susadığını söyledi. İkimiz birlikte mutfağa gittik. Dolaptan temiz bardak alırken
kolum tezgahta duran cam sürahiye takıldı. Sürahi yere düşüp kırıldı.

Mehmet de ben de ne olduğunu anlayamadık. Şaşkınlıkla
birbirimize baktık. Annelerimiz koşarak mutfağa geldi.
Onlar da korkmuştu.
“Ne oldu, o ses neydi?” dedi annem.
“Hiçbir şey yok anne, sürahi düştü.” diyebildim.
“Nasıl kırıldı peki?” dedi Mehmet’in annesi.
Biraz korkmuştum.
“Kimin kırdığını görmedim.” dedim. Mehmet de
benim yaptığımı söylemedi.
Misafirlerimiz gittikten sonra annem beni yanına
çağırdı.
“Bugün olanlar hakkında biraz konuşalım mı?” dedi.
“Evet anne, sana söylemek istediğim şeyler var.
Ben sana doğruyu söyleyemedim. Korktum! Sürahiye benim
kolum takıldı. Yere düştü ve sonra da kırıldı. Kızdın mı bana?”
dedim.
“Hayır, kızmadım. Sadece bana doğruyu söylememene
üzüldüm. Bazen istemeden bir şeyleri kırabiliriz. Bu çok
normal bir şey. Hepimizin başına gelebilir. Önemli olan
doğruyu söylemek. Sen korktuğun için ne yapacağına karar
veremedin sanırım. Bilmeni isterim ki bana her şeyi rahatlıkla
söyleyebilirsin. Bu olay bizim için bir tecrübe olsun.” dedi.
Çok rahatlamıştım. Annem ile konuşunca doğruyu
söylemenin gerçeği gizlemekten daha rahatlatıcı olduğunu
anladım.
Peki, ya sen olsaydın? Böyle bir olay yaşamış
olsaydın nasıl davranırdın?
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hayvanlar âlemi

Tırtıldan kelebeğe!
Dünyanın en göz alıcı, aynı zamanda da en narin
hayvanlarından biri kelebek. Onun hakkında
bilmediğin şeyler vardır belki...

*Kelebekler
en ÇOK

tropikal
orman
bölgelerinde
yaşarlar.

*Dünya
üzerinde
yaklaşık

kelebek vardır.

*Onlar kelebek olarak doğmaz. İlk doğduklarında birer
tırtıllardır. Yakın çevrelerindeki bitkileri yiyerek
beslenirler. Sonra etraflarına bir koza örerler.
Zamanı geldiğinde, o kozadan birer
kelebek olarak çıkarlar!

*Kelebeklerin tam 4 kanadı
ve 6 bacağı vardır!
*Kelebeklerin ağız yapısının pipete benzediğini
biliyor muydun? Kelebekler acıktığı zaman pipet gibi
olan ağızlarıyla çiçeklerin özünü emer. Karınları
tokken ise ağızları rulo şeklinde başlarının alt
kısmında bulunur.
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Kelebeklerin dilleri
ayaklarındadır!
Evet, yanlış okumadın!
Kelebeklerin
ayaklarında tat
alma duyargaları
vardır yani dilleri
ayaklarındadır
diyebiliriz.

*Bazı kelebekler
kilometrelerce mesafe
uçabilir.

*Onlara daha
yakından bakmak
ister misin?
Avrupa’nın en
büyük kelebek
uçuş alanına
sahip olan
Konya’daki
Tropikal Kelebek
Bahçesi’ni
ziyaret
edebilirsin.
Burada 15
çeşitten fazla
kelebek görmen
mümkün!

*Şimdi sana bir sır verelim! Dünyada hiçbir kelebek
bir gün yaşamaz. Söylendiği gibi ömürleri bir gün
değildir! Kelebekler türLERİne göre 1 hafta ile
1 yıl arasında yaşar.
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Dr.Demir
ve Çinko

Spor yapmaya
hafif bir yürüyüşle başlamalısın
Spor sırasında doğru nefes almalısın

Çizen: Mert Tugen

egzersiz yaparken su içmeyi
ihmal etmemelisin

Spor yapamayınca büyümem
yavaşlar diye korkuyorum.
Sizce de çok spor yaparsam çabuk
büyür müyüm?

vücudunu zorlayan ani
hareketlerden kaçınmalısın

Sevgili Doktor Demir,

Sevgili Tarık,

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

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

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

Doktor Demir
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meraklı
masallar

Yazan: BURCU ARMAN / Çizen Cihan Dağ

Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nin Çocukları
Mira’nın saçları çimen yeşiliydi. Öyle güzel bir yeşildi ki bu, çimenler bile gıpta ederdi.
Fakat saçlarının asıl özelliği yeşil olması değil, doğduğundan beri saçlarının arasında bir
kuş beslemesiydi. Evet, bir kuş! Bizim için garip ama Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nin çocukları
için garip değildi. Çünkü o ülkenin çocuklarının saçları renkliydi ve her birinde bir kuş
yaşardı. Yeterince büyüdüklerinde kuşlar çocuklarla vedalaşırlardı. Çünkü o zaman yeni
doğanların saçlarına giderlerdi.
İşte, Mira’nın da böyle bir kuşu vardı; yeşil saçlarının arasından neşe saçan mor bir kuş…
Gün doğduğunda neşeyle öterek Mira’yı uyandırırdı. Ona bir fikir gerektiğinde yardımcı
olurdu. Mesela ormanda hangi yoldan gitmeli? Hooop! Bir kanat çırpışında havalanırdı
Mor kuşu. Yollara bakar ve kararını Mira’ya bildirirdi.
Fakat sonra bir gün annesi ve babası Mira’nın yanına gelip
“Artık yeterince büyüdün Mira. Kuşa ihtiyacın yok!” dedi.

Doğduğundan beri birlikteydiler.
Şimdi nasıl ayrılabilirlerdi ki?
“Hayır!” dedi Mira “Bırakmayacağım onu.”
Ertesi gün durumu arkadaşlarına açıkladı. Hepsi aynı yaştaydı.
Gece hepsinin ailesi onlarla konuşmuştu. Mira “Bırakmamalıyız. Bizim bu kuşlar.
Bizi büyüttüler. Bırakamayız.” dedi. Arkadaşları da ona katıldı.
Aradan iki gün geçtikten sonra Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nde hiç rastlanmayan bir
şey oldu. Yeni doğan bebekler çılgınlar gibi ağlıyor, düşüyor, yerlerde yuvarlanıyordu.
Mira birinin annesine yanaşıp “Nesi var?” diye sordu. Annesi “Bilmiyorum, yüz yıllardır
ilk defa kuş gelmedi. Ona yol gösterecek bir arkadaşı yok.” dedi, ağlayarak. Mira
yaptıkları hatanın farkına vardı. Artık büyümüştü. Mor kuşunun onun gibi yeni
çocuklara gitmesi gerekiyordu. Yani büyüteceği, ona neşe saçacağı, yol göstereceği
yeni bir arkadaşa.
Tekrar kafa kafaya verdi arkadaşlarıyla. Bu sefer doğru bir karar vereceklerdi.
Komşularını çağırdılar. Ortalık pazar yeri gibiydi. Ağlayan bebekler, zıplamaya çalışan
çocuklar. Mira “Herkesten özür diliyoruz! Dengenin bozulacağını bilseydik asla bu
bencilliği yapmazdık. Kuşlarımız bizi hep mutlu etti. Şimdi sıra sizde!” dedi ve o anda
Mira ile arkadaşlarının rengârenk kuşları havalanarak yeni çocukların saçlarının
arasına yerleşiverdi. Mira’nın mor kuşu, bir kızın pembe renkli saçlarında yer bulmuş;
neşeli neşeli ötüyordu oradan.
Bu karar sayesinde, Neşeyle Büyüyenler Ülkesi’nin çocukları yeniden
neşeyle büyümeye devam ettiler.
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bu eller kimin?

Şimdi sana kendi mesleğimle ilgili bazı ipuçları vereceğim.
Bu bilgilerin izini sürerek, benim hangi mesleği
yaptığımı bulabilirsin.

BU TAHLİLLERİ
KİM YAPIYOR?

merak ediyorum..
• Sence saçlarında bir kuşun yaşaması nasıl bir duygudur?
Senin saçlarında bir hayvan yaşayacak olsa neyi seçerdin?

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

• Masalın sonunu sevdin mi?
Yazarın yerinde olsan bu masala nasıl bir son yazardın?
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Hekim
tarafından
istenen test, analiz
ve tahlilleri yaparım.
Bunun için laboratuvar
araç ve gereçlerini kullanırım.
Hastalardan kan, idrar ve
diğer klinik örnekleri alırım. Bu
örnekler üzerinde gerekli testleri
yaparım. Sonuçları rapor
hâline getirerek uzman
hekime gönderirim.

Benim
işimde,
hekimler benden
hastalarıyla ilgili bazı
sağlık bilgilerine ulaşmamı
isterler. Bu bilgiler,
hastalara daha çok
yardımcı olabilmek için
gereklidir.

Laboratuvar
araç ve
gereçlerinin düzen ve
temizliğine çok dikkat ederim.
Çalıştığım araç ve gereçlerin
günlük bakımını yaparım. Benim
işimde temizlik çok önemlidir.
Temizlik kadar önemli olan bir
başka şey de dikkatli ve düzenli
çalışmaktır. Doğru sonuçlara
ulaşabilmek için çok hassas
çalışırım.

Bu ipuçlarından sonra mesleğimi
bulabildin mi?
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EVET, ben bir LABORANTIM
Laborant kelimesi yerine Laboratuvar Teknisyeni de kullanılır.
İkisi de benim mesleğimin adı. Daha önce benim mesleğimde olan
birisiyle hiç karşılaştın mı? Ben hastanelerin, sağlık kurumlarının
laboratuvarlarında çalışırım. Yaptığım testlerin sonuçlarını
hekime gönderirim. Bu bilgiler, onun çok işine yarar.
Bu bilgilerle hastaları için en doğru kararları verir.

Dergini okurken sayfalarda gördüğün altı çizili
kelimelerin anlamlarını, burada bulabilirsin.
Anıt mezar: Büyük etkileyici ve
gösterişli mezarlara denir. Tarihi değeri olan kişilerin mezarlarıdır.
Arktika: Kuzey kutup dairesinin
üstünde kalan bölge olarak tanımlanır.
Doküman: Çeşitli bilgilerin yer aldığı belgedir.
Dönüm noktası: Bir durumun,
bir olayın yepyeni bir hâle geçme
aşamasına verilen isimdir.

Peki,
aranızda
benim gibi
laborant
olmak isteyen
var mı?

Emme basma tulumba: Yer
altındaki suyu yeryüzüne çıkarmak
için kullanılan araçlara tulumba denir. Çıkan suyu daha yüksek yerlere
depolamak için kullanılan tulumbalara da ‘emme basma tulumba’
denir. En fazla 7-8 metre yukarıya
kadar taşıyabilirler.
Eter: Renksiz, çok uçucu ve kendine özgü bir kokusu bulunan kimyasal bir sıvıdır.
Garnitür: Bazı yemeklerin yanına
eklenen haşlanmış sebzelere denir.
Gıpta: Kıskançlıkla karıştırılsa da
gıpta pozitif, kıskançlık ise negatif
bir anlam taşır. Kıskançlık kişinin
başkasında olup kendisinde olmayan bir özelliğin veya varlığın o kimsede de olmamasını isteme durumudur. Gıptada ise kişi başkasında olan
o şeyi sever, beğenir, takdir eder
hatta imrenir ve kendisinde de hem
de onda olmasını ister.
Gps: Uzaydaki uydular yardımıyla
dünyada bulunduğumuz konumu
veya her hangi bir noktayı tespit etmemize yarayan sistem.

KAMARA: Gemilerde yolcu ve gemicilerin kaldığı oda.

gösterdiği başarı ise mitolojinin çalışma ve araştırma konusuna girer.

dolaşım sistemi: Kalp tarafından
pompalanan kanın damarlarımızın
aracılığıyla vücudumuzun tüm hücrelerine ulaştığı dolaşım ağı veya sistemidir.

Navigasyon: Bir yerden başka bir
yere en kısa yoldan gitmemizi sağlayan teknolojik yol kılavuzu.

Kireç taşı: Doğada bol miktarda
bulunan beyaz renkli bir taş çeşidinin
adıdır. Kireç yapımında kullanılır.
Klinik örnek: Hastalığın daha detaylı anlaşılması için vücuttan alınan
tahlil örneklerine verilen isimdir.
KOMMAgene Krallığı: Çok eski
çağlarda günümüzdeki Adıyaman,
Kahramanmaraş ve Gaziantep’i içine
alan bölgedir.
KOZA: İpekböceğinin ördüğü ve içine
kapandoğı korunak.
Mâni: Çoğunlukla yedi heceden ve
kâfiyeli dörtlüklerden oluşan halk şiirleridir.
Mitolojik: ‘Mit’ efsane demektir.
Efsane de kuşaktan kuşağa yazılı veya
sözlü olarak aktarılır. Bilimsel bir doğruluğu olması gerekmeyen, zaman ve
doğa üstü hâlleri anlatan hikâyelerdir.
Bir savaşçının tek başına bir orduyu
yenmesi, bir kurdun emzirdiği bir bebeğin bir milleti kurtarması gibi. İşte
farklı farklı mitlerin sınıflandırıldığı,
incelendiği, yorumlandığı çalışma ve
araştırma sahasına ‘mitoloji’ denir.
Mitolojik de, mitolojinin sahasına
giren şey demektir. Yani Komagene
Krallığı ve kralları tarih ve arkeoloji
biliminin konusuyken, bir Komagene
Kralının insan üstü güçler sergileyerek

KES, GÖNDER!

Nobel Kimya Ödülü: 100 yılı aşkın bir zamandır insanlığa faydalı işler yapanlara Nobel Ödülü verilmekte. Bu ödüller kimya, fizik, biyoloji,
tıp, edebiyat gibi alanlarda faydalı
işler yapanlara verilmektedir.
Nöron: Beyindeki bilgileri bir yerden bir yere taşımakla görevli sinir
hücresi.
Posa: Her türlü besin maddesinin
suyunu tamamen aldıktan sonra geriye kalan kısmına verilen isim.
Ses dalgası: Sesin oluşabilmesi
için titreşim olması gerekir. Örneğin
iki nesneyi birbirine çarptığımızda
bir titreşim oluşur. Bu titreşim havaya çarpar ve gözle göremediğimiz
ama suya düşen damlanın çıkardığı
dalgalar gibi bir dalgalanmaya sebep olur. Havanın olağan hâlindeki
bu ani dalgalanma sonucunda da
ses ortaya çıkar. İşte titreşimin havaya çarpması sonucunda oluşan bu
dalgalara ses dalgası denilir.
Tahlil: Bir maddenin kimyasal
özelliklerini anlamak için yapılan işlemlerdir.
Tropikal: Dünyanın ortasından
geçtiği farz edilen çizgisine ekvator
denir. Bu çizginin hemen kuzeyinde
ve güneyinde kalan coğrafi yere de
tropikal bölge denir. Bu bölgede kış
olmaz. Fakat sürekli yağış görülür.

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

cevap
anahtarı

Sayfa 36

Sayfa 35 LABİRENT

ÇENGEL
BULMACA

Sayfa 37

SÖZCÜK AVI

1. AKCİĞER
2. BAĞIRSAK
3. BÖBREK

Sağlık Sokağı Çocukları’nı,
masalları, oyunları,
bulmacaları sevdin mi?
Sağlık Sokağı Çocukları
gibi sen de Ahmet Dede ile
uçurtma yapmak ister miydin?
Sağlık Çocuk’a abone ol,
bundan sonra her ay
adresine gelsin.

4. KARACİĞER
5. KALP
6. MİDE

Sayfa 28

FARKINI BUL

Sayfa 29

örüntü

Abone olmak için
iki yol var!
1

Sayfa 30

Sayfa 63’teki formu

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr

kes, doldur ve arkasındaki

internet sitesine gir; gerekirse

adrese postayla gönder.

bir büyüğünden yardım iste; adını,
soyadını, adresini yaz!

KOMİKLİ TEST

DOĞRU YANITLAR: 1) A - 2) B - 3) B - 4) C - 5) D - 6) C

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

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

Abone ol,
ADRESİNE ücretsiz
gönderelim.
Sağlık dolu
bilgileri, maceralı
öyküleri okumak istersen
sen de katıl bize.

BİLGİ, OYUN ve
eğlence burada!

