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Bu derginin
sahibi

Bakan
Amca’dan

sonbahar
meyvelerine
bayılıyorum.
Güzelce yıkayarak
yiyorum.
Sevgili Çocuklar,
Derslerinizden çok iyi hatırladığınız gibi yaklaşık yüz yıl önce güzel ülkemiz
düşman işgali altındaydı. Bu işgal karşısında milletimiz büyük fedakârlıklar
gösterdi; tüm zorluklara rağmen düşmanla mücadele etti. Kurtuluş Savaşı’nı
kazanan Türk milleti, bu işgali sona erdirdi. 1923’te kurulan Cumhuriyetimiz,
bu zaferi kalıcı bir başarı haline getirdi.
Bildiğiniz gibi cumhuriyet, “millet egemenliği” demektir. Cumhuriyet ile
yönetilmenin ülkemize ve insanlarımıza kazandırdıkları
sayılamayacak kadar çoktur.
Ne mutlu bize ki 95 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti dinamik ve güçlü bir
şekilde varlığını sürdürüyor. Hepinizden isteğim, bu güzel vatan için yapılan
fedakârlıkları hiç aklınızdan çıkarmadan canla başla çalışmanız ve
başarılı insanlar olmanızdır.
Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

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

Mutlu Olmak İçin Bu Haberi Okuyabilirsin

Küçük Dâhiden Büyük Projeler!
İnsanlara faydalı fikirler ya da projeler üretmeye çalıştığın oldu mu?
“Ben daha çocuğum, aklıma böyle fikirler nereden gelsin?” diyorsan Ahmet
Yiğit Başoğlu’nu tanımıyorsun demektir. O daha 5 yaşındayken
geliştirdiği madenci yaşam kıyafetiyle Türkiye’nin en genç
girişimcisi seçildi. Ahmet Yiğit, o yaşından sonra da
hiç boş durmamış. Aklına bir fikir geldiğinde gece
yarısı bile olsa “Baba kalk aklıma bir fikir geldi.” diye
evdekileri uyandırmış. Onlara projelerini anlatmış.
Bugün 9 yaşında olan Ahmet Yiğit, çok ilginç projeler
üretmeye devam ediyor. Kaza anında sertleşen ve
darbeleri emen silikon, yemekleri sıcak ve soğuk servis
eden akıllı masa, görme engelliler için navigasyonlu
gözlük bunlardan sadece birkaçı.
Eminim sen de Ahmet gibi birbirinden ilginç
proje ve fikirler üretebilirsin. Bunun için yeni
fikirlere açık ve araştırmacı olman yeterli.

sayfalarda
gördüğün
altı çizili
kelimelerin
anlamlarını
SAYFA 63’TE
bulabilirsin.

En çok ne yaptığında veya ne olduğunda mutlu oluyorsun? Peki hiç
düşündün mü, yediğin ya da içtiğin şeylerin mutlulukla bir ilgisi olabilir
mi? İsveçli bilim insanları bu sorunun cevabını merak etmiş ve farklı
ülkelerdeki çocukların beslenme alışkanlıkları üzerine bir çalışma yapmışlar. Doğal
olmayan şekerli ve yağlı gıdalarla beslenen çocuklarla,
sebze ve meyve ile beslenen çocukları kıyaslamışlar.
Bu araştırma sonunda çok şaşırtıcı bir sonuca
ulaşmışlar. Örneğin, haftada 2-3 kez balık
yiyen çocukların öz saygısının ve akranlarıyla
ilişkisinin, sağlıksız beslenen çocuklara göre
daha iyi olduğunu tespit etmişler. İki yıl süren
bu çalışmada sağlıklı beslenen çocukların
daha mutlu olduğunu da gözlemlemişler.
Böylece sağlıksız beslenmenin, fiziksel
sağlığımızla birlikte ruh sağlığımızı da
olumsuz etkileyebileceğini
görmüş olduk.

Sıcak, Soğuk Fark etmez Bu Kumaş Harika!
Soğuk havalarda kalın, sıcak havalarda ince kumaşlı kıyafetler giyeriz.
Çünkü her kumaşın ayrı bir özelliği vardır. Biz de ihtiyacımız olanı seçeriz.
Ama istesek de yazın kalın kumaş, kışın da ince kumaşlı
kıyafetler giyemeyiz. Şimdi sıkı durun! Belki ilerleyen
günlerde bu durum değişebilir. Neden mi? Çünkü
Amerikalı bilim insanları çok özel bir kumaş üretti.
Bu kumaşın özelliği duruma göre kişiyi sıcak veya
serin tutması. Düşünsene, hava birden ısındı veya
soğudu; fakat bu kumaştan yapılmış kıyafetin
varsa sorun yok! Bu gerçekten harika!
Ayrıca bilim insanları bu kumaşı
sadece kıyafetlerde kullanmayacakmış.
Binalara da yalıtım amaçlı
uygulanacak ve önemli miktarda enerji
tasarrufu sağlanacakmış.
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Sudenaz Kolonisi! Neden Olmasın?
Dünya dışında yaşanabilir bir gezegen arayışı hızla
devam ediyor. Bunun için en fazla araştırma ise
Mars üzerinde yapılıyor. İşin ilginç yanı bu konuyu
sadece bilim insanları araştırmıyor.
Çocuklar da bu konu üzerinde çalışıyor. Bu isimlerden
biri de güzel ülkemizden İzmirli Sudenaz Çelik. Sudenaz,
Mars’ın yaşanabilir hâle getirilmesi projesiyle Brezilya’daki bir
yarışmada kendi akranları arasında dünya birinciliği kazandı.
Bu projenin en harika tarafı, düşük maliyeti ve insana ihtiyaç
duyulmaması. Sudenaz’ın projesine göre bu işi bakteriler ve su yosunları
yapacakmış. Bu arada NASA Sudenaz’ın projesini ayrıntılı bir şekilde
incelemeye başlamış bile. Belki de gelecekte Mars’ta kurulacak bir
koloninin adı Sudenaz olur, kim bilir?
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havalı bilgiler
ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Zamanla yani yaklaşık 11 yaşına
kadar değişecekler.
Çünkü altlarından yetişkin
dişleri gelir ve onları iter.
Neden mi?
Önceleri çenen küçüktür, bu
sebepten dişlerin de küçüktür.
Ama sen büyümeye başlayınca
çenen de büyür.
Eh kocaman çenede minicik dişler
kalmasın değil mi?

Aaa! dişim nereye gitti?

unutma!

Dişlerin hafif hafif sallanıyor mu?
Yoksa düşmek üzere mi? Tamam panik yok!
Henüz başına gelmediyse bile
herkes gibi senin de dişlerin değişecek.

Nasılsa
bunlar düşecek
diye dişlerini
ihmâl
etmemelisin.
Sen onlara ne kadar iyi bakarsan ardından gelecek
dişlerin de o kadar sağlıklı olur.

Öyleyse ne
yapıyoruz?

Bebekken hiçbirimizin dişi yoktur.
Sonra yavaş yavaş, birer birer çıkmaya başlarlar.
Ve sonra 20 dişin tamamlanır!
Ama bunlar geçici dişler. Yani süt dişleri.
6

Her sabah
kahvaltıdan sonra
ve her akşam
yatmadan önce,
günde en az iki kere
ikişer dakika
dişlerimizi
fırçalıyoruz.
7

Gözlem

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

GÖLGEM
YERİNDE DURMUYOR

Şimdi istersen gölge boyumuzun nasıl
değiştiğini birlikte gözlemleyelim.

Güneşli bir günde yerde seni takip eden şey nedir?
Tabii ki gölgen!

1. Güneşi çok iyi gören düz toprak bir zemin
üzerine, yaklaşık 30 cm boyunda bir çubuğu dik
olarak yerleştirelim.

Fark ettin mi gölgemizin boyu gün içinde sürekli değişmekte.
Peki, sürekli boyu değişen gölgemiz nasıl oluşur? Dünyanın
dönüşüyle ilgili desem ne dersin?
Biliyorsun, Dünya hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında
döner. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü bir günde tamamlar.
Bu dönüş esnasında Güneş, öğle vakti tam tepemizde olur. Bu sırada
bir şey dikkatini çekmiş olmalı. Evet, haklısın gölgen neredeyse
ortada gözükmüyor. Korkmana gerek yok! Öğleden sonra gölge
boyun yeniden uzamaya başlayacak.

2. Sabah erkenden ilk gölgemizi ölçelim. Bir yere
kaydedelim. Gölgenin yerini işaretleyelim.
3. Öğle vaktine kadar bunu birkaç kez yapalım.
Kayıtları tutalım. İşaretlerimizi koyalım.
4. Öğle vakti yine ölçelim. Güneş batımına kadar
bunu birkaç kez daha yapalım.
5. Bu işaretler sayesinde gölge boyunun nasıl
değiştiğini artık daha rahat görebilirsin.
* Sen de
vaktine
en kısa
Güneş’in
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fark ettin mi? Güneş’in doğuşundan öğle
kadar gölgenin boyu kısaldı. Öğle vakti
oldu. Öğleden sonra ise gölgenin boyu,
batımına kadar tekrar uzayarak büyüdü.

*Bu nasıl mı
oldu?
Çünkü öğle vaktine
doğru Güneş
ışınları dünyamıza
dik açıyla geldiği
için gölgemiz
iyice kısaldı. Öğle
vaktinde gölgemizin
boyu en kısa oldu.
Öğleden sonra ise
Güneş ışınları eğik
gelmeye başladığı
için gölgemiz
uzamaya başladı.

Geçen gün yeni
bir şey daha
öğrendim.
21 Mart ve 23 Eylül’de
gece ile gündüz
süreleri birbirine
eşit oluyormuş. Bu
duruma Ekinoks diğer
adıyla Gün Dönümü
deniyormuş.
İşte bu çok ilginç! Bu
tarihlerde, Dünyanın
Ekvator denilen tam
ortasındaki ülkelerde,
gölge boyu sıfır
oluyormuş. Çünkü
bu vakitlerde Güneş
ışınları tam olarak dik
geliyormuş.
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5 Şayet “Gemik!“ diyemeden yakalanırsa ebe olur.

Çizen: ECE ZEBER

bir dünya
0yun

6 “Gemik!“ diyen oyuncu artık yerinden
kıpırdayamaz. Tekrar oyuna girebilmesi için “Gemik!“
dememiş oyunculardan birinin ona “Ateş!“ diyerek
dokunması gerekir.

	Acayip heyecanlı, bir o kadar da eğlenceli bir oyun için hazır mısın?
Cevabını duyar gibiyim.
O zaman sana Makedonyalı çocukların çok sevdiği oyunu anlatabilirim.

Oyunumuzun adı; Gemik
Gemik, bizim ülkemizdeki Don -Ateş oyununa çok benziyor. Bu yüzden bu oyunu
öğrenmek de oynamak da çok kolay.
Gemik oynadıktan sonra sen de bana hak vereceksin.

7 Ebe “Gemik!“diyenlerin kurtulmasını
engelleyebilmek için çok dikkat etmeli. Ve herkesi
“Gemik!“ dedirtmeye çalışmalı.
8 Eğer bir oyuncu hariç herkes “Gemik!“ dediyse
son oyuncu artık “Gemik!“ diyemez.
9 Son oyuncu ebeye yakalanmadan arkadaşlarını
kurtarmaya çalışmalı. Şayet ebe onu yakalarsa
ebelikten kurtulur. Oyun tamamlanır.
Haydi, iyi eğlenceler!

Gemik nasıl oynanır?
1 Bu oyunu genişçe bir bahçede veya parkta en az beş arkadaş ile
oynayabilirsiniz. Arkadaş sayınız fazla olursa oyun daha da eğlenceli
olacaktır.
2 Bütün oyuncular toplanınca ebeyi seçebilirsiniz. Bunun için herkes
aynı anda “Gemik!“ diyerek bağırır ve kollarını çaprazlama bağlar.
Bu işi yavaş yapan ve kollarını en son bağlayan kişi ebe olur.

Bu oyun
hem çok
hareketli hem de
çok heyecanlı
diye söylemiştim.
Nasıl, sence de
öyle değil mi?

3 Seçim yapıldıktan sonra artık ebe sizi kovalamaya başlayabilir.
E tabi, siz de kaçmaya başlasanız iyi olur.
4 Kovalamaca esnasında ebeye yakalanacağını anlayan, ebe ona
dokunmadan “Gemik!“ diyerek kollarını bağlarsa ebelenemez.
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incirli ÇItIr Salata

seni
yerim

2 adet
taze
incir

incir

incir vitamin,
protein ve mineral deposudur.
C vitamini, Sodyum, potasyum ve
magnezyum zenginidir.
Kalsiyum ve K vitaminiyle kemiklerini güçlendirir ve
bağırsaklarıN İÇİN faydalı lifler de içerir.

2-3
yaprak
roka ve
marul

5
adet
ceviz içi

2
dilim
beyaz
peynir

NASIL YAPILIR?
* Önce ellerini su ve sabunla iyice yıka.
* Sonra da salata malzemelerini yıka.
* Rokayı ve marulu ellerinle minik parçalara böl, kâseye koy.
* Beyaz peyniri küçük parçalara böl ve rokayla marulun üzerine ekle.

* İncirlerin kabuklarını soy ve dört parçaya ayırarak karışımın üzerine koy.

Hem doğal bir antibiyotiktir
hem de antioksidandır.
Hücrelerini de yeniler, vücudunun
sistemini de düzenler.
Kurusunu yersen sağlam bir demir
kaynağı bulmuş olursun.
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* Eğer cevizler büyükse elinle parçalayabilirsin.
* Şimdi cevizleri de diğer malzemelere kat.
* Küçük bir kâsenin içine zeytinyağını, nar ekşisini ve
pekmezi dök. Kaşık yardımıyla güzelce karıştır.
* Şimdi de hazırlamış olduğun bu sosu, salataya ekleyerek güzelce karıştır.
* İşte salatan hazır!

1 yemek
kaşığı
nar
ekşisi

1 yemek
kaşığı
pekmez
1 yemek
kaşığı
zeytinyağı

Ellerine sağlık, afiyet olsun!
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

Öğretmen de “Grubunuza sınıfın geri kalanı da katılabilir mi?” diye sordu. Şöyle bir
baktım kankalarıma. Kimse istemiyor gibiydi. “Beş kişi olmak istiyoruz.” dedim. “Hmmm,
o zaman diğerlerini dışlamış oluyorsunuz.” dedi. “Ama biz herkesi seviyoruz.” dedim.
Öğretmenimiz de “Sizi iyi anlaşırken görmek çok güzel. Ama grubunuza başkaları da

08 Ekim Pazartesi

giremediği için kaçırdığınız pek çok şey var.” dedi.

Sevgili Günlük,

Biz böyle çok mutluyuz, sevgili günlük.

Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Sınıfta beş arkadaşla birlikte kanka olduk ve biz
artık bir grubuz. Grubumuzun bir adı bile var, ama kimseye söylemiyoruz. Çünkü
ismimiz, aynı zamanda grubun parolası. O yüzden sana da söyleyemem. Kimseyi
almıyoruz grubumuza. Teneffüste hep birlikte oynuyoruz. Mesela ben bir espri
yapıyorum, sınıfta kimse gülmese de grubumdakiler gülüyor. Sınıfta başka gruplar
da var. Ama en iyi grup bizimki!

12 Ekim Cuma
Günlüğüm,
Bugün okulda maç vardı ve biz çok fena yenildik. Gruba almadığımız diğer
arkadaşlar karşı takımdaydı. Hepsi de iyi futbol oynuyor. Aslında onlar bize
maç öncesi dedi ki “İsterseniz karışık bir şekilde takım olalım.” Ama biz grubuz
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10 Ekim Çarşamba

diye ayrılmadık. Tabi çok üzüldük kaybettiğimize. Tamam, birileriyle iyi anlaşmak

Günlük!

gerçekten güzel bir şey. Ama birileriyle iyi olmak diğerlerini dışlayacağımız anlamına

Bugün öğretmen gruplaşmalardan bahsetti. Grup olmamızı istemiyormuş. Ben

gelmemeli. Niye böyle bir şey yaptık hâlâ anlamıyorum. Hem her yerde birlikte

de hemen karşı çıktım: “Siz bize hep birlik olun derdiniz. Şimdi ayrılın diyorsunuz

olursak ve başkalarını almazsak çok sıkıcı olur. Öğretmenimizin de dediği gibi, her

öğretmenim.” dedim. Grubun faydalarını anlattım. “Mesela geçen top oynarken

arkadaşla deneyimleyeceğimiz pek çok şey var. Hem biliyor musun, kalbimizde tüm

ayakkabım çıktı. Grup arkadaşım hemen gidip getirdi.” dedim.

arkadaşlara yetecek kadar yer varmış.
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Kapı Süsünü Nasıl Yapacağız?

muhteşem
dönüşüm

*

Öncelikle kartondan bir çember yapmamız
gerekiyor. Bunun için istediğimiz büyüklükteki
bir kartona daire çizelim ve kartonu keselim.
Dairenin içine biraz pay bırakarak, bir daire
daha çizelim. Ortasını makasla keselim.
Evet, bir çemberimiz oldu işte!

Çizen: MERT TUGEN

MANDALLI KAPI SÜSÜ
Mandalları bilirsin. Onları ipe asılı çamaşırlar uçmasın VEYA
düşmesin diye kullanırız. Ben mandalları, çamaşırların kolları
gibi hayal ederim. İplere sımsıkı tutunup çamaşırlar düşmesin
diye uğraşıyorlar sanki.
Biliyor musun mandallar başka bir işe daha yarayabilir.
MeselA MANDALLARLA KapıMIZA asaBİLECEĞİMİZ
HARİKA BİR kapı süsü YAPABİLİRİZ.

Evet, Şimdi seninle mandallı
bir kapı süsü yapacağız.
İstersen onu kendi odanın
kapısına da asabilirsin.
Hediye etmek istersen
güzel bir hediye
olabilir.

*

Şimdi bu çembere mandalları
yapıştıralım. Yapıştırma işini mandalların
baş tarafı dairenin iç kısmına gelecek
şekilde sırayla yapabiliriz.

* Yapıştırma işi bitince
mandalları istediğimiz
renge boyayabiliriz.

*

Kuruyunca üzerine deniz kabukları ve başka
malzemelerden süsler yapıştırabiliriz.

*

Peki, bize ne lazım?
* Tahta mandallar

Şimdi kapı süsümüzün bir kenarına, bir ip
yapıştırarak veya resimdeki gibi iki mandala ip
bağlayarak askı yapabiliriz. Böylece
kolayca kapımıza asabiliriz.

* Yapıştırıcı
* Karton
* Makas
* Boya (akrilik ya da guaj boya)
* Deniz kabukları ve diğer
süsleme malzemeleri

22

BAK ŞİMDİ
Kapına
asabileceğin
şahane bir kapı
süsün oldu!
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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 EKSKAVATÖRÜN
olacak. ONU istediğin renklerDE BOYAYABİLİRSİN.

BİR EKSKAVATÖR NASIL ÇİZİLİR?

1) İŞE BİR KARE ÇİZEREK
BAŞLAYALIM.

2) KAREMİZİN 3 KÖŞESİNİN
İÇ TARAFLARINA ŞEKİLDEKİ
GİBİ KAVİS VERELİM.

7) yarım dairelerin yanındaki
çizgileri şekildeki gibi
silelim. Daha sonra şekildeki
gibi alt ucu gittikçe daralan
bir dörtgen çizelim.

8) ŞİMDİ DE ekskavatörün
kepçesini ve şekildeki
diğer parçaları ekleyelim.
FAZLA ÇİZGİLERİ SİLMEYİ
UNUTMAYALIM.

9) KEPÇENİN UCUNU ve
EKSKAVATÖRÜN CAMINI
EKLEYELİM. PALETLERİ
OLUŞTURALIM VE 2 KÜÇÜK
ÇiZGİYLE PALETLERİ
GÖVDEYLE BİRLEŞTİRELİM.

3) KÖŞELERİ SİLDİĞİMİZDE
YUKARIDAKİ ŞEKLİ ELDE
ETMİŞ OLUYORUZ.
10) FAZLA ÇİZGİLERİ SİLDİĞİMİZDE YUKARIDAKİ
ŞEKLİ ELDE ETMİŞ OLACAĞIZ.

11) ÖNEMLİ BAĞLANTI NOKTALARINI ŞEKİLDEKİ GİBİ
DAİRELER ÇİZEREK OLUŞTURALIM.

12) SON OLARAK
EKSKAVATÖRÜ İSTEDİĞİN GİBİ
RENKLENDİREBİLİRSİN.
4) KAREMİZİN SAĞ
TARAFINA KÜÇÜK BİR
DİKDÖRTGEN EKLEYELİM.
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5) ELDE ETTİĞİMİZ
ŞEKLİN ALTINA YATAY BİR
DİKDÖRTGEN VE ÜSTÜNE
dikey bir dikdörtgen
çizelim.

6) önce Alttaki dikdörtgenin her iki
kısa kenarına, sonra diğer dikdörtgenin
sağ taraftaki kısa kenarına yarım
daireler çizelim. Son olarak üstteki
dikey dikdörtgenin ucuna çapraz
biçimde kısa kenarları kavisli bir
dikdörtgen daha çizelim.

İŞTE KARŞINDA
HARİKA BİR
EKSKAVATÖR!
25

ORİGAMİ
KâĞIT KATLAMA SANATI

Balina

Balinalar deniz canlıları olmalarına karşın balık değil, memeli
hayvanlardır. Bu yüzden sık sık su yüzeyine çıkıp nefes almak
zorundadırlar. Ayrıca balinalar dünyanın en büyük canlılarıdır.
En büyük balina türü olan mavi balinanın boyu ortalama 33 metre
ve ağırlığı 170 tondur. Bu büyük canlılar rahatsız edilmedikleri sürece
insanlar için zararsızdırlar. küçük deniz hayvanlarıyla beslenirler.
Şimdi kâğıtlarımız hazırsa haydi balina yapmaya!

1

2
Kare el işi kâğıdımızı kesik
çizgilerden katlayıp açalım.

6

Kesik çizgiden bir kez
daha, bu sefer ters yöne
katlayalım.

7

Kesik çizgiden arkaya
doğru katlayalım.

8

Diğer tarafını da yine
arkaya katlayalım.

9

Katladığımız tarafı kesik
çizgiden bir kez daha
arkaya katlayalım.

10

Şimdi de kâğıdımızı
ok yönünde hafifçe
çevirelim.

11

Üstte kalan köşeyi kesik
çizgiden katlayalım.

işte balinan
hazır!

4
3

Şimdi de
kâğıdımızı
kesik çizgiden
katlayıp
açalım.

Kâğıdımızı kesik
çizgilerden dışarıya doğru
katlayarak 5 numaralı
şekli elde edelim.

5
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Kâğıdın mavi tarafının
katlanmış ucunu sola
doğru katlayalım.

Şeklimizi kesik
çizgilerden arkaya
doğru katlayalım.

12

Gözlerini çizdiğimizde balinamız
hazır olacak.
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LABİRENT

komikli test

Merhaba ben Zeynep. Ben de senin
gibi kitap okumayı çok seviyorum.
Macera kitaplarına ve masal
kitaplarına bayılıyorum. Şimdi ise kitap okumak istiyorum
fakat gözlüğümü kaybettim galiba. Sen gördün mü?
Gözlüğümü bulmaM için bana yardım eDER misin?
Hadi o zaman! Gözlüğümü bulup kitabımı okuyabilmek için
bana yol göster. Böylece sürükleyici kitabıma kaldığım
yerden devam edebileyim.
Çizen: Gökçe Yavaş

Çizen: Gökçe Yavaş önal

4. Şaşırtmacalı cevaplara
hazır mısın? Aşağıdaki
cümlelerden hangisi
doğrudur sence?
a. Düz saçlılar pırasa sever.
b. Kıvırcık saçlılar salata yer.
c. Üzüldüğümüzde saçlarımızın
uçları kırılır.

1. Saçın yapısında hangi
madde vardır biliyor
musun?
Aaa! Yapbozu başarıyla
tamamlamışsın ama bu
gözlük sana ait değil ki!

a. Saman

c. Kurdele

b. İp

d. Keratin

Evet, resim yeteneğin
göze çarpıyor, gözlüğün
değil. Vazgeçme,
aramaya devam et!

d. Saç çok katmanlıdır ve
çoklu liflerden oluşur.

2. Saça rengini
veren nedir?
a. Saç spreyi
b. Vişne suyu
c. Melanin
d. Çilekli süt

Maalesef bu senin
gözlüğün değil! Bu
dedenin gözlüğü.

a. Okşamalıyız.

Ah, iyi ki burada da
değil! Sen farkında
olmadan kırılabilirdi.

İşte buldun onu! Şimdi kaldığın
yerden kitabını okumaya devam
edebilirsin. Keyifli okumalar!
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5. Saçımızı her gün
ne yapmalıyız?

3. KAFA DERİSİNİN EN ÜST
TABAKASINA NE AD VERİLİR?

b. Taramalıyız.

a. Restoran

c. Epidermis

d. Gezmeye götürmeliyiz.

b. Atmosfer

d. Şapka

c. Üflemeliyiz.

Bak
ın
Aya saçları
m
s of y
a M buras
ı
ü ze
si!
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ÇENGEL
BULMACA

TOPKAPI SARAYI

Vahşi hayvanlar mı?

2 Kedigiller ailesinin
en büyük kedisidir.
Muhteşem yelesi, pençesi
ve kükremesiyle pek de
heybetlidir. Ormanların
kralıdır kendisi.
1 Suyun altında yaşar,
balık değil. Kocaman ağzı
var, timsah değil.

2

4 Geceleri uçar kuş
gibi. Çığlık atar ıslık gibi.
Sivri de dişleri vardır, iz
bırakır fare gibi.

Nasıl İşaretli
oynanır?

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

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

SELİMİYE CAMİİ

Türkiye’deki
Şimdibilebilecek
arkadaşınıza
10 üzerinden
puanlar verin.
Sonra
sırayla tüm
misin?
Tarihi
arkadaşların
destenin ve
içinden
birer kart seçsinler. Oyun bu
şekilde Turistik
devam etsin. Oyun
sonunda puanlarınızı toplayın.
Yapılar
Acaba
kazanacak?
Çizen:oyunu
Gökçekim
Yavaş
Önal
Çizen: Gökçe Yavaş

EDİRNE

1
8 Kışları
yatar uykuya,
aman girme
o mağaraya!
Kocaman
cüssesiyle,
bal yer seve
seve.

3
3 Kıs kıs güler gibi, bazen de kıkırdar
gibi. Bir bakarsın sanki kurda benzer,
küçük boyuyla nerelerde gezer?

5 Çok
hızlansan da
geçemezsin,
desenleri var
seçemezsin.
Kedi desen
kedi değil, bil
bakalım bu
nedir?

8

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

NEVŞEHİR

4

İşaretli yerlerden kes
Sayfayı
ve oynamaya
başla!

çek çıkar!

Vahşi hayvan denince aklına ne geliyor? “Vahşi” kelimesi kulağa
korkutucu gelebilir. merak etme! Çoğu vahşi hayvan, insanların
olduğu yerlerden uzak alanlarda yaşar. onları yaşadıkları alanda
rahatsız etmemek gerekir. ASLINDA ONLAR YAŞAM ALANLARINI KORURLAR.
İşte vahşi yaşamı da böyle düşünebilirsin. Şimdi bakalım, bulmacadaki
vahşi hayvanlardan
kaç tanesi sana tanıdık gelecek?

6

5

7 Suyun altında gezer.
Dev dişlerini sergiler, ağzını
kocaman açtı mı, kim bilir
görürsün belki yavrularını.
Çünkü onlar yavrularını
ağzında taşır.
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İSTANBUL

Sayfayı
çek çıkar.

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.

ishak paşa sarayı

AĞRI

PERİ BACALARI

7
6 Kelile ve Dimne’den,
masallardan hatırla!
Oyunlarda adı var.
Çok akıllıdır kendisi.
Aman dikkat! Pek de
kurnazdır.

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

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?

Bakalım kim daha dikkatli?
Kim daha çok kart
biriktirebilecek?

İSTANBUL

TOPKAPI SARAYI

Gezebileceğin yerler

KİM YAPTIRMIŞ?

* Sultan Ahmet Camii

Fatih Sultan Mehmet

* Ayasofya Müzesi

NE ZAMAN YAPTIRMIŞ?

Sonra bir hakem seçin.

* Yerebatan Sarnıcı

1460-1478

Hakem şehir kartlarını masaya
karışık bir şekilde dizsin.

* Eyüp Sultan

ÖZEL BİLGİ
3 kıtada hüküm sürmüş Osmanlı
İmparatorluğu, 400 yıl boyunca
buradan yönetilmiştir.
Dünyanın sayılı kültür
miraslarından biri olan bu
sarayda Peygamber Efendimiz’e
(SAV) ait kutsal emanetler vardır.
Saray, şu anda müze olarak
kullanılıyor.

Önce arkadaşlarınla birlikte bu
8 mekânı tanıyın ve hangi şehirde
olduklarını öğrenin.

Yapı kartlarını ise elinde bulundursun
ve her seferinde bir yapı kartının
özelliklerini görselini göstermeden
okumaya başlasın.
Hakemin okuduğu özelliklerin
hangi yapıya ait olduğunu ve aynı
zamanda bu yapının hangi şehirde
olduğunu bulan ilk kişi kartı alsın.

* Mimar Sinan’ın yaptığı
Süleymaniye Camii
* Kız Kulesi
* Dolmabahçe Sarayı
* Galata Kulesi
* Kapalı Çarşı
* Topkapı Sarayı

ADIYAMAN
Gezebileceğin yerler
* Perre Antik Kenti
* Nemrut Dağı
* Palanlı Mağarası
* Cendere Köprüsü
* Arsemia Ören Yeri
* Oturakçı Pazarı
* Adıyaman Ulu Camii

Her turda 1 kez cevap verme
hakkınız olduğunu da unutmayın!

EDİRNE
Gezebileceğin yerler
* Selimiye Camii
* Meriç (Mecidiye) Köprüsü
* Sultan II. Bayezid Darüşşifası
* Adalet Kasrı Kulesi
* Eski Camii
* Ali Paşa Çarşısı
* Rüstempaşa Kervansarayı
* 2. Bayezid Külliyesi

İSHAK PAŞA SARAYI
KİM YAPTIRMIŞ?

İshak Paşa ve Abdi Paşa

NE ZAMAN YAPILMIŞ?
1685-1784 yıllarında.

ÖZEL BİLGİ

Yapımı neredeyse 100 yıl sürmüş
olan bu saray, son dönem Osmanlı
mimarisinin Topkapı’dan sonra
gelen en önemli eseri.
Saray kesme taşlardan yapılmıştır.
Beyaz taşlar civar köylerden
taşınırken, siyah taşlar Ağrı
Dağı’ndan çıkartılarak getirilmiş.
En ilginç özelliği ise dünyanın ilk
kalorifer tesisatı döşenen sarayı
olmasıdır.

SELİMİYE CAMİİ
KİM YAPTIRMIŞ?
Sultan 2. Selim
NE ZAMAN YAPILMIŞ?
1569 - 1575
ÖZEL BİLGİ
Mimar Sinan bu camiyi 80-90
yaşlarında yapmış ve ustalık
eserim demiştir.
Cami şehrin tüm noktalarından
görünebiliyor.
Dünyada da 3 farklı ülkeden
görülebilen tek yapıdır.
Yunanistan, Bulgaristan ve
ülkemizden görülür.

AĞRI
Gezebileceğin yerler
* Beyazıt Eski Camii
* Doğubeyazıt Kalesi
* Ahmet Hani Türbesi
* Nuh’un Gemisi
* Meya Mağaraları
*İshak Paşa Sarayı
* Ağrı dağı

NEVŞEHİR

MALABADİ KÖPRÜSÜ

NEMRUT DAĞI heykelleri
ve kitabeleri
KİM YAPTIRMIŞ?
Kommagene Kralı I. Antiochos
NE ZAMAN YAPILMIŞ?
M.Ö 69-38 YILLARINDA
(Neredeyse 2.000 yıl önce)
İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ NELER?
Kireçtaşından yapılan heykel ve
kitâbelerin bazılarının boyu
10 metredir. Alanı çevreleyen
bazı blok taşların ağırlığıysa 9
tona yakındır. Peki, o zamanlar
yolu bile olmayan dağa, bu
taşlar nasıl çıkarıldı dersin? İşte
bu hâlâ bilinmiyor.

DİYARBAKIR

Gezebileceğin yerler

KİM YAPTIRMIŞ?

Gezebileceğin yerler

Artukoğulllarından Timurtaş

* Hz Süleyman Camii

* Kapadokya Peri Bacaları

NE ZAMAN YAPTIRMIŞ?

* Çin Seddinden sonra dünyanın
en uzun ve en geniş surları olan
olan Diyarbakır Surları

* Uçhisar Kalesi
* Zelve Açık Hava Müzesi
* Göreme Açık Hava Müzesi
* Derinkuyu Yeraltı Şehri
* Ortahisar Kalesi
* Çömlek yapımıyla ünlü Avanos
* Güvercinlik Vadisi

PERİ BACALARI
NASIL OLUŞMUŞ?
Yanardağların püskürttüğü lav
ve küllerden oluşan tabakaların
milyonlarca yıl yağmur ve rüzgâr
tarafından aşındırılmasıyla
ortaya çıkmıştır.
NE ZAMAN OLUŞMUŞ?
60 milyon önce.
ÖZEL BİLGİ

Üstteki şapka gibi kısımlar,
gövdeye göre çok daha serttir.
Eski uygarlıklar bu yapıları yer
altı şehirleri ve mabet olarak da
kullanmışlardır. Dünyada binlerce
Peribacasını bir arada sadece
Kapadokya’da görebilirsin.

1147-1148
ÖZEL BİLGİ
Ünlü mimar Albert Gabriel
ne demiş biliyor musun?
“Ayasofya’nın kubbesi bu
köprünün altına rahatlıkla girer”
Sadece geçiş amaçlı
kullanılmayan ilk ve tek
köprüdür. Balkanlarda,
Türkiye’de, Orta Doğu’da bu
genişlikte, bu yaşta bir köprü
daha yoktur.

MALATYA
Gezebileceğin yerler
* Somuncu Baba Türbesi ve
Külliyesi
* Arslantepe Ören Yeri
* Günpınar Şelalesi
* Levent Vadisi ve Levent
Kanyonu
* Battalgazi Kervansarayı
* Sultansuyu Harası

* Dünyanın en geniş taş köprüsü
olan Malabadi Köprüsü
* Dört Ayaklı Minare
* Hasan Paşa Hanı
* Hevsel Bahçeleri
* Sülüklü Han
* Asur Kalesi
* On Gözlü Köprüsü

KARABÜK
Gezebileceğin yerler
* Hadrianapolis Antik Kenti
* Şeker Kanyonu
* Safranbolu Evleri
* Hıdırlık Tepesi

SAFRANBOLU EVLERİ
KİM YAPTIRMIŞ?
Osmanlı Zamanında Yaşayan
Şehir Halkı
NE ZAMAN YAPILMIŞ?
18. ve 19. Yüzyılda
ÖZEL BİLGİ
Unesco tarafından Dünya
Kültür Mirası listesine alınmıştır.
Bu evlerin tamamı birbirinin
güneşini asla engellemez.
İki veya üç kattan oluşan
bu evlerin camı, komşu evin
camına da bakmaz.

ARSLANTEPE
ANTİK KENTİ

Nerede:
Battalgazi - Orduzu Beldesi’nde
Tarihi:
M.Ö. 3300’lere dayanıyor.
Kimler Yaşamış:
Hititliler’den günümüze kadar
27 medeniyet yaşamıştır.
ÖZEL BİLGİ:
Anadolu’da kurulmuş ilk şehir
devleti, buradadır..
Etrafı surlarla çevrili olan bu
antik kent, bir dönem Hitit
Devletine başkentlik yapmıştır.

Bakalım
kim daha dikkatli?
Kim daha çok kart
biriktirebilecek?

KARABÜK

NEMRUT DAĞI
HEYKELLERİ VE
KİTÂBELERİ

ADIYAMAN

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!

SAFRANBOLU EVLERİ

DİYARBAKIR

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

MALABADİ KÖPRÜSÜ

Havalar soğumaya başlayınca sıcak yerlere göçen
kuşlara ne denir? Evet, Göçmen Kuşlar cevabını
verebileceğinden hiç şüphem yoktu zaten! Aşağıda
birlikte göç etmek isteyen kuşların bir listesi var.
FAKAT yolculuk başlamadan önce, bir yoklama alman
gerekiyor. Hemen başlasan iyi olur!
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Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL
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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.

MERAKLI YILAN
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MALATYA

Bakalım
kim daha dikkatli?
Kim daha çok kart
biriktirebilecek?

Yere yüzüstü uzan. Ellerini
de yere koy. Şimdi kafanı ve
tüm vücudunu yukarı doğru
uzatmaya çalış.
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Atmaca - Balıkçıl - Bülbül - Kartal Kelaynak - Kırlangıç - Leylek - Şahin Turna - Yaban Kazı

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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mantık
oyunu

İPUÇLARI:

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

* Gösteriye halasıyla giden İnci, Keloğlan kostümü giymemişti.

BAKALIM BULABİLECEK MİSİN?

* Balkız kostümlü çocuk şapka takmıştı FAKAT yanındaki kişi nİnesi değildi.
* Ozan’ın babası ona çanta almıştı. Ozan Padişah değildi.
* Ejderha kostümlü ÇOCUĞA halası eşlik ediyordu.
* Anne, oğluna pelerin giydirmişti.
* Ceren’in elinde çiçekler vardı.
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* Kız torun Prenses Yasemin olmuştu FAKAT taç takmamıştı.
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Ceren, Ozan, İnci, Özgür ve Sıla, okulDA ARKADAŞLARI İÇİN bir tiyatro oyunu
OLAN Keloğlan masalını sahneleyecekler. Çocukların hangi kostümü
giydiğini, hangi aksesuarı taşıdığını ve onları gösteriye
kimin götürdüğünü bulabilir misin?

OZAN
ÖZGÜR
CEREN
İNCİ
SILA
ÇANTA
ŞAPKA
PELERİN
ÇİÇEK
TAÇ
HALA
DEDE
NİNE
ANNE
BABA
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bilim
kurdu

CEVAP: Güneş enerjisi paneli!
Peki, nedir bu?

Çizen: Ece Zeber

?? Gizemli kutu!
Çetin ile Ceviz ne planlıyor?
Bu gizemli kutu da ne? İçinde ne var?
Peki acaba ne işe yarıyor?
Tahmin edebilir misin?
Ayna gibi durur, pencere gibi görünür,
güneşi alır, enerji versin diye
sana getirir.

Şimdi, bilgileri birlikte tazeleyelim. Güneşin dünyamızı ısıtan kocaman
bir yıldız olduğunu biliyorsun. Gündüzleri özellikle de yazları bunu
hissediyorsun. Peki ya enerji?
Evet, Güneş aynı zamanda bize enerji de verir.
Güneş panelleri ise güneş ışınlarını soğurarak evlerimizde
kullandığımız elektrik enerjisine çevirir. Tabii bunun için sadece
panel yeterli değildir. Arada bir sürü iletken kablolar, enerjiyi
dolduracak aküler de gereklidir.
Peki, Güneş panelleri sadece evimizdeki elektrik enerjisi için
çatılarımıza yerleştirilerek mi kullanılır? Elbette hayır! Elektrik
enerjisine ihtiyaç duyulan her alanda kullanılmaktadır.
Hibrit arabaların elektrik ihtiyacını karşılamada, su ısıtmakta hatta
trafik lambaları, sokak lambalarında bile...
Güneş panellerimiz ne kadar büyükse o kadar fazla elektrik
üretirler. Neredeyse evimizde ihtiyaç duyduğumuz elektrik
enerjisinin tamamını karşılar.
Üstelik bu doğal enerji hem atık üretmiyor hem de
çevreye zararı yok.
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tarihte ilkler
ÇİZEN: BENGİ GENCER

OSMANLı’DA İLK HASTANE
Hastalıklarımızın tedavisi için hastanelere başvuruyoruz.
NEYSE ki, ülkemizde sayısız hastane var.
Peki, bu hastanelerin ilki ülkemizde ne zaman kurulmuş?
Biraz araştırdığımızda bu konu hakkında çok ilginç bilgiler karşımıza
çıkıyor. Atalarımızın sağlık alanında da güzel işler
yapmış olduklarını görüyoruz.

Osmanlı Döneminde ilk hastane Padişah Yıldırım Bayezid tarafından
Bursa’da yaptırılmış. 1394 yılında yapılan bu hastanenin adı,
Yıldırım Darüşşifası’ymış.
Eskiden hastane yerine ‘Darüşşifa’ kelimesi kullanılırmış.
DARÜŞŞİFA...
Bu kelime hastalıklardan şifa bulunan yer,
sağlık yurdu, sağlık evi gibi anlamlara gelirmiş.

20 odalı bu Darüşşifa’da; bir başhekim, iki hekim, bir cerrah,
bir de göz hekimi ve iki DE eczacı bulunurmuş.
O dönem bu hastanede sadece tıbbi tedavi yapılmazmış. Başka ilginç
tedaviler de yapılırmış. MeselA müzikle tedavi bunlardan birisiymiş.
Hastalar burada müzik, kuş sesi, renk ve kokuyla tedavi edilirmiş.
Ne ilginç tedavi yöntemleri değil mi?

Ayrıca bu hastane bir tıp okuluymuş.
Burada tecrübeli hekimlerin yanında yeni hekimler yetiştirilirmiş.
Biliyor musun, bu hastanede hastaları ücretsiz tedavi
ediyorlarmış. Hiç kimseyi ayırmadan herkese
yardımcı oluyorlarmış.
Hatta hastalara verilen ilaçları bu hastanede hazırlıyorlarmış.
Yıldırım Darüşşifası günümüzde Bursa Darüşşifa Göz Hastanesi olarak
hizmet vermeye devam ediyor.
Eğer sen de bir tarih meraklısıysan Bursa’ya yolun
düştüğünde bu hastaneyi ziyaret edebilirsin. Hem atalarının
yapmış olduğu ilk hastaneyi görmüş olursun hem de
gelmişken göz muayenesi olursun. Ne dersin?
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BARKın

ve 5 parmak
Çizen: Mert Tugen

Medeniyetlerin buluştuğu
masal gibi bir şehir:

MARDİN

Bu ay uzaklara gidiyoruz! Güneydoğu Anadolu’nun en
eski yerleşim yerlerinden birine: Mardin’e! Şu kadarını
söyleyeyim; Mardin evleri ve mimari yapısıyla âdeta açık
hava müzesi gibi. Hatta Mardin için “gündüz seyranlık gece
gerdanlık” deniyormuş. Kısacası masal gibi bir yer burası.
Gitmeden önce araştırma yaptım. İnanılmaz bir tarihi varmış!
Şimdi gördüklerimi size anlatma zamanı.
Hazır mısın başlıyoruz!

SIRT ÇANTAMDA NELER VAR?
Fotoğraf makinem
Uzun yürüyüşler için
sağlam bir ayakkabı
Uzakları görebilmek için
dürbünüm
Gördüklerimi not alabilmek
için defterim
Diş fırçam ve macunum
Sıcaktan korunmak için
şapkam
Ve tabii ki kuklam
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Mardin’in 12.000 yıllık bir tarihi var. Hem komşumuz Suriye’ye sınır hem de
meşhur Mezopotamya toprakları işte burada başlıyor. Üstelik tarihi ticaret
yolu olan İpek Yolu da buradan geçiyor.
Önce şehrin tepesine kurulu Mardin Kalesine gidip şehri buradan görmeniz
lazım! O kadar büyük ki! Hayretler içinde kalıyorsunuz âdeta. Üstelik yazın bile
kalenin içerisi serin olabiliyor. Bu arada Mardin çok sıcak bir şehir.
Kışlarıysa çok soğuk.
Burada binalar Mardin taşı denen özel bir taşla yapılıyor. Bu işlerin
uzmanları bu taşların üzerine çok güzel işlemeler yapmış. Hepsi sanat eseri
gibi! Evlerin her biri güneye bakıyor ve birbirinin manzarasını da kapatmıyor.
Üstelik şehrin altından çok eski bir su şebekesi geçiyor. Oradan geçen
sular kuyulara doluyor. Bu evlerin teraslarına taht kurulurmuş. Yazları
bu tahtlarda oturulur, yenilir, içilir hatta yatılırmış. Yıldızlı yaz gecelerinde
gökyüzüne bakılıp nice efsaneler, masallar, hikâyeler anlatılırmış. Bunlardan
biri de meşhur Şahmeran masalı. Fakat Şahmeran masalını burada
yıldızların altında dinlemelisin. Dedim ya burası masal gibi bir yer!..

Meşhur Ulu Camii, Zinciriye (İsa Bey) Medresesi, Hatuniye Camii ve
Deyrulzafaran Manastırı... Hepsi birer şaheser. Sırasıyla hepsini gezdik gördük.
Bol bol fotoğraf çektim ve notlar aldım.
Mardin’e gelip de meşhur Mavi Mardin Güvercinleri’nden söz etmemek
olmaz. Güvercin beslemek Mardin’de binlerce yıllık bir gelenekmiş. Birçok
Mardin konağında güvercinler için yapılmış özel yerler var.
Yemeklerine gelince “Off!” diyebilirim. Kaburga dolması, etli sarması, içli
köftesi, mırra kahvesi pek meşhur. Mardin’de birçok medeniyet yaşamış.
Asurlular, Babilliler, Bizanslılar, Selçuklular ve Eyyubiler bunlardan sadece
birkaçı. Bu sebeple mimarisi de yemekleri de her yaşayan medeniyetten
biraz örnek almış. Ortaya muhteşem bir karışım çıkmış! Tüm o medeniyetlerin
izini görmek için Mardin Müzesi’ne de gittik. Ne kadar çok farklı kültür var
inanamazsın! Anlatacak çok şey var fakat ne kadar anlatsam da eksik kalacak.
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Yolunu bir gün Mardin’e düşürmelisin.
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tam bize göre
Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

HİKÂYE TAŞLARI
Hikâye okumayı sever misin? Peki, hikâye yazmayı hiç denedin mi?
Eminim ki arkadaşlarına bir hikâye anlatmışsındır.
Çünkü başımızdan geçenleri sevdiklerimizle paylaşmayı severiz.
Şimdi hazırsan bir hikâye anlatmayı deneyelim.

Taş, resim, boya, torba, hikâye...

Öncelikle taşların üzerine çizeceğimiz basit
resimlere karar verelim. Bunlar saat, gülen yüz,
ağaç veya aklına gelen başka basit resimler
olabilir.
Sonra taşların üzerine bu resimleri çizip
boyayalım. Boyama işini guaj boya ile yaparsak
daha güzel olur. Guaj boyamız yoksa
suluboya da kullanabiliriz tabii ki.
Çizdiğimiz resimler kuruduktan sonra daha
kalıcı olması için vernik sürelim.
Verniklediğimiz resimli taşları kuruduktan
sonra bir torbaya koyalım. Beş tane taş çekelim.
Onları bir yüzeye dizelim.

Bu kelimeler sana
ne hatırlatıyor? Peki
verdiğim kelimeleri
kullanarak bir hikâye
anlatabilir misin?
Bence yapabilirsin.
Şimdi gel, bu kelimeleri
kullanarak bir oyun
tasarlayalım. Oyunun
en güzel tarafı,
kendi el emeğinin
olması. Aynı zamanda
arkadaşlarınla
oynayabilecek olman.

Hikâye taşları oyunu
nasıl oynanır?

Şimdi bu taşların üzerindeki resimlere
bakarak arkadaşlarına bir hikâye anlatmaya
başlayabilirsin.

Bize ne lazım?

Bu resimler hayal gücünle birleşince kim bilir,
ne hoş hikâyeler ortaya çıkacak!

* Deniz kenarından veya sokaktan bulduğumuz,
üzerine resim yapabileceğimiz taşlar
* Renkli guaj boyalar veya suluboya
* İnce uçlu bir fırça ve
*Vernik
* Bez torba ya da
içi görünmeyen
poşet
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* Bu arada oyunda anlatılan hikâyeleri güzel bir deftere
yazabilirsin. Böylece kendi hikâye kitabını da
yazmış olursun. Ne dersin?
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ya sen
olsaydın

Eğer bu olayı sen yaşamış
olsaydın; ne hissederdin,
ne düşünürdün, nasıl
davranırdın?

Çizen: Gökçe Yavaş ÖNAL

BU KİMİN KALEMİ?

Birinci sınıfa bu sene başladım. Anaokulundan sonra gerçekten çok heyecan
verici oldu. Birden büyüdüğümü hissettim. Artık ben de büyüklerin gittiği okula
gidiyordum. Sınıfımız anaokulundan farklıydı. Sıralarda oturuyorduk. Herkesin kendine
ait bir dolabı bile vardı. İlkokulu çok sevmiştim.
Pazartesi günü dolabıma fazla kitaplarımı koydum. Kendi sırama doğru yürürken
yerde çok güzel bir kalem gördüm. Ucunda kocaman pembe bir tüy vardı. Simlerle
süslenmiş parlayan bir kalemdi. Hemen yerden alıp incelemeye başladım.
Ne kadar da güzeldi! Hep böyle bir kalemim olmasını istemiştim.
Ben bunları düşünürken zil çaldı. O sırada çok düşünmeden kalemi çantama
koydum. Ders başladı ve ben kalemi unuttum!

Akşam eve gittiğimde ödevlerimi yapmak için çantamı açtım. O simli kalemle tekrar
karşılaşmak çok güzeldi. Bu akşam ödevlerimi onunla yapmayı düşünürken
annem elimdeki kalemi gördü.
“Böyle bir kalemin olduğunu hatırlamıyorum, Ece!” dedi.
“Evet anne, sınıfta yerde buldum.” dedim. “Arkadaşlarına sordun mu?” dedi annem.
“Hayır, yerde olduğu için sormadım.” dedim. Annem şefkatle yanıma yaklaştı:
“Anladığım kadarıyla sen bu kalemi çok beğenmişsin. Eminim sahibi de onu çok
severek almıştır. Kaybolduğu için de çok üzülmüştür. Bir şey bulduğumuzda onun
sahibini araştırmalıyız. Arkadaşlarına ve öğretmenine sorabilirsin. Sahibi bulunana
kadar öğretmenin onu saklayabilir. Eminim senin çok sevdiğin bir eşyan kaybolsaydı
sen de çok üzülürdün.” dedi.
Ertesi gün sınıfta “Bu kalem kimin?” diye sordum. Yan sırada oturan bir arkadaş
sevinçle yanıma geldi. “Kaybettiğimi zannedip çok üzülmüştüm.
Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyisin!” dedi.

Öğretmenim
“Bu güzel
davranışından
dolayı seni tebrik
ederim, Ece.” dedi.
Bu benim için
en büyük ödül
olmuştu.
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hayvanlar âlemi

Ağzındaki zeytin dalıyla barışın simgesidir,

Güvercin!

Derler ki Büyük Tufan’dan sonra Nuh Peygamber, güvertesinden beyaz bir
güvercin uçurmuş. Bu beyaz güvercin bir müddet sonra ağzında bir zeytin dalı
ile dönmüş. Böylece Nuh Peygamber suların çekildiğine ve tufanın bittiğine
kanaat getirmiş. Güvercin hünerini o zamanlardan belli etmiş!
Ağzındaki zeytin dalıyla da barışın simgesi olmuş.
Haydi birlikte tanıyalım onları!

kaç çeşit GÜVERCİN
var dersin?
300 kadar güvercin çeşidi var fakat burada hepsini
saymamıza imkân yok! Bağdat güvercini, Mardin
güvercini, ballı güvercin, yelpaze kuyruk, posta
güvercini, kızıl güvercin, paçalı güvercin ve bir de
kumru diyelim! Kumru, güvercinlerin
en küçük türüne denir.
Evcilleştirilen
ilk kuşlar
İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk
kuşlardır. Gözleri çok keskindir. Bir kere
gördükleri yüzü, aradan aylar geçse bile
unutmazlar.
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Nasıl
beslenirler?
Meydanlarda, cami
avlularında güvercin
beslediysen bilirsin;
buğday gibi taneli
besinler yerler.
Fakat dişleri yoktur.
Yediklerini hemen
yutarlar. Ağızlarının
altında kursak denilen
bir bölüm vardır;
yedikleri orada
toplanır ve taşlık
bölümünde parçalanır.

Kahraman
posta güvercinleri!
Sadakati, azmi, güveni ve mücadelesi ile ünlü
olanları, hatta madalya alanları bile var! I.Dünya
ve Kurtuluş Savaşı’nda taşıdıkları haberlerle,
binlerce insanın hayatını kurtaran posta
güvercinlerini duymuş muydun?

*Bir Posta
Güvercinin olsa
kime haber
uçurmak
isterdin?

Posta güvercinleri
yolunu nasıl
bulur?
Dünya’nın dış
manyetik alanlarını
algılama yetenekleri
sayesinde tabii ki!
Peki bu manyetik algı
sisteminin nerede
olduğunu da öğrenmek
ister misin? Süper
mıknatıs özelliğine
sahip üst gagasında.
Güvercinler, bu çok özel
alıcılarını kullanarak
binlerce kilometre
uzaktaki yerin
konumunu bulabiliyor.
Hatta en son
yapılan araştırmalar
güvercinlerin sağ burun
deliklerini kullanarak,
kokular yardımıyla da
yönlerini bulduklarını
ortaya çıkardı.

Bunu biliyor muydun?
Güvercinlerin gübresi de çok kıymetli. Bir
zamanlar güvercinlerin gübresi çalınmasın
diye kafeslerinin önüne nöbetçiler bile
koymuşlar.
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Dişlerinle sert kabuklu besinleri
kırmamalısın

Dr.Demir
ve Çinko

Sert cisimleri ısırmak ve koparmaya
çalışmak dişlerine zarar verir

Çizen: Mert Tugen

“Dişler kuvvetli değil midir?”
“Dişlerimin daha sağlıklı olması için neler
yapmalıyım?”

Genel sağlığını korumak için ağız ve
diş temizliğine de özen göstermelisin
Altı ayda bir diş hekimine giderek
diş ve diş eti kontrollerini
yaptırmalısın

MERHABA Doktor Demir,

Sevgili Melih,

Nasılsınız? Çocuklar size sorular soruyor. Siz de onlara çok

Teşekkür ederim, iyiyim. Umarım sen de iyi olursun. Çok geçmiş olsun. Tedavini

güzel cevaplar veriyorsunuz. Yazdıklarınızı hep okuyorum.

tamamladıktan sonra daha iyi olacağına eminim.

Çok faydalı bilgiler var. Tüm çocuklar adına size teşekkür

Tüm vücudumuz gibi dişlerimize de iyi bakmamız gerekiyor.

ediyorum. Benim de bir sorum var. Dün akşam annemle

Dişlerimizin yüzeyinde onları koruyan mine tabakası vardır. Bu tabaka, dişlerimizi sıcak,

babam çay içiyordu. Annem masaya dedemin köyden

soğuk gibi dış etkilerden korur. Çok sert şeyleri ısırmak, koparmaya veya kırmaya çalışmak,

gönderdiği fındıkları getirdi. Çok sevindim. Dedemi çok

mine tabakasına zarar verir. Hatta dişlerimizde kırılmalara sebep olabilir. Zarar gören dişler

severim. Köyü de çok severim. Hele fındıkları, işte onlara

ağrır. Ağrı tedavi olmamız için bir uyarıdır. Sen de hemen diş hekimine giderek en doğru

bayılırım! Annem fındık kıracağını da getirdi. Ama ben acele

şekilde davranmışsın.

ettim. Dişlerimle kırmaya başladım. Babam görünce “Dişlerin

Dişlerimizle sert kabuklu besinleri kırmamalıyız. Sert cisimleri ısırmak, koparmaya çalışmak

zarar görebilir. Fındık kıracağını kullanmalısın.” dedi.

da aynı şekilde dişlerimize zarar verir. Bir de diş sağlığımızı korumak için dişlerimizi günde

İşte tam o sırada olanlar oldu! Fındığı dişimle kırmaya

en az iki defa ikişer dakika fırçalamalıyız. Diş sağlığı için ağız temizliği de çok önemlidir.

çalışırken dişimde şiddetli bir ağrı hissettim. Gece boyunca

Senede iki defa, altı ayda bir dişlerini kontrol etmesi için ailenle birlikte diş hekimini ziyaret

ağrımaya devam etti. Çok zor bir gece geçirdim. Bugün

etmelisin. Tüm bunlara dikkat ettiğinde eminim çok sağlıklı dişlere sahip olursun.

annemle diş hekimine gittik. Dişimin zarar gördüğünü söyledi.
Tedaviye başladık.
Dişler kuvvetli değil midir? Fındık kabukları onlara nasıl

Doktor Demir

zarar veriyor? Dişlerimin daha sağlıklı olması için neler
yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim.
Melih
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meraklı
masallar

Yazan: BURCU ARMAN / Çizen Cihan Dağ

Papatyanın Heyecanlı Günü
Gürültülü bir sabahtı. Arabalar vızır vızır, insanlar takır tukur sesler
çıkararak dolaşıyordu sokaklarda. Belli ki herkesin işi vardı. Onun dışında
herkes koşturuyordu. Kaldırımın kenarına sıkışmış minik bir papatya...
Bastonuyla yanından geçen yaşlı adam hafifçe eğildi. “Ah ne güzel
papatya!” dedi, kendi kendine. Papatya biraz hareketlenir gibi oldu. Sanki
o da bir şey söyleyecekti. Fakat yaşlı adam yoluna devam etti.
Bir sürü araba, bir sürü insan, bir sürü köpek ve bir sürü kedi geçti
yanından... Her biri geçerken küçük papatya biraz titredi, biraz boynunu
uzattı. Ama nafile... Başka kimse görmedi onu. Üstelik üzerine bisiklet
sürenler oldu. Ezilmekten son anda kurtuldu. Sonra güneş ona el salladı
uzaktan. Gülümsedi papatya. Neşesi yerine gelmişti. Güneş ona enerjisini
yolladı. İçi ısındı. Biraz da su bulsa hiç fena olmayacaktı. Ama nasıl?
Tam o sırada üç arkadaş ellerinde kocaman bir topla,
yolda karşıdan karşıya geçiyorlardı. Onlar geçti
geçmesine ama top ellerinden düşüp papatyaya
doğru yuvarlanmaya başladı. Papatya yine
titredi korkuyla, yapraklarını yüzüne kapadı.
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Top tam ona değmek üzereydi ki, kızıl saçlı çocuk eğilip topu tuttu. Papatya
yapraklarını aralayınca çocukla göz göze geldi. Çocuk ona gülümsedi ya da
papatya öyle sandı. O da hemen gülümsedi çocuğa. Ama o da ne! Çocuk
arkadaşlarına dönüp
“Şu papatyanın bana gülümsediğine yemin edebilirim!” diye çığlık attı.
“Hadi canım, papatyaların yüzü olmaz ki!” dedi diğeri.
Papatya çocuğun kendisini fark ettiğini anlayınca yüzüne, kocaman bir
gülümseme yayıldı.
“İşte bakın bakın!”
Üç çocuk da dizlerinin üzerinde papatyaya doğru eğildiler.
“Aa! Evet evet, resmen gülümsüyor!”
“Gerçekten gülümsüyor!”
Çocuklardan esmer olanı “Ben onu koparıp anneme götüreceğim!” deyince
papatya yine korkuyla saklandı yapraklarının arasına.
“Hayır!” dedi kızıl saçlı. “Bak, korkuttun onu!”
“Evet, koparılmaz. Çünkü kökü var, onu toprağıyla almalı.” dedi, sarışın olanı.
Papatya yeniden gülümsemeye başlamıştı. Hatta “Evet.” der gibi başını sallıyordu.
“Tamam o zaman ben gidip kürek gibi bir şey bulayım.” dedi, kızıl saçlı çocuk.
Beş dakika içinde ortadan kayboldular. Sonra yeniden geldiler. Minik plastik bir
kaşık bulmuştu biri. Dikkatlice köküne kadar uzattı kaşığı.
Olabildiğince nazik bir şekilde köküyle birlikte aldılar.
“Eee şimdi ne yapacağız?” dedi, sarışın çocuk.
“En iyi annem bilir. Bahçemizde papatyalar var.”
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dedi, esmer olanı.
Böylece üç çocuk koşarak esmer çocuğun annesine gittiler. Gerçekten de bahçeleri
papatya doluydu. Bizim papatya arkadaşlarını görünce yine gülümsemeye
başladı. Diğer papatyalar da onu görünce mutlulukla sallandılar.
Esmer çocuğun annesi dikkatle aldı papatyayı. Onu diğerlerinin yanına, toprağa
dikti. Ona can suyunu verdi. Ne çok fazla ne çok az. Toprağını ıslatacak
kadar. “Fazlası da zararlı.” diye uyardı onları. Yoksa çürüyebilirmiş papatyalar.
Arkadaşlarına kavuşan papatyalar âdeta bir teşekkür dansı yapar gibi hafif hafif
sallanmaya başladılar. Bizim papatya ise hem arkadaşlarına kavuştuğu için hem
de kaldırımda ezilme tehlikesinden kurtulduğu için gülümsüyordu. Bunu yalnızca
üç çocuk gördü. Onlar da papatyaya gülümseyerek cevap verdiler.

meraklı sorular
• Kaldırımda açan papatya sen olsaydın, yeni bir yere
taşınmak sana neler hissettirirdi?
Sence papatyanın doğal yaşam alanı neresi olmalıydı?

• Sana konuşarak teşekkür etmeyen ancak yardımından dolayı mutlu
olduğunu hissettiğin bir canlıya iyilikte bulunduğun oldu mu hiç?

• Çiçeklere nasıl bakmalı, onlara nasıl davranmalı? Peki ya, masalın
en çok hangi bölümünden etkilendin? Neler hissettin?

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

AYAĞINA SAĞLIK
Bildiğin meslekleri say deseler, sanırım epey meslek sayabilirsin.
Ama eminim ki benim mesleğim aklına gelmez. Nereden mi
biliyorum? Çünkü benim mesleğim daha yepyeni bir meslek.
Belki de adını ilk defa benden duyacaksın.

Öncelikle benim mesleğim için el
becerisi önemlidir. Çünkü işimizi
yaparken ellerimizi çok fazla
kullanırız. Hastalar ve kendi
sağlığımız için hijyen kurallarına
uyarız.
Bizler uzman hekimin teşhis ve
tedavi yönlendirmesine göre,
hastaların ayak tedavisini
yaparız. Mesela ayaklarda
oluşabilen yara ve nasır
gibi problemleri gideririz.
Tırnaklarda veya topuklarda
görülen bozuklukların tedavisini
yürütürüz.
Ayrıca ayak sağlığı ve
korunmasına yönelik insanları
bilgilendirme çalışmalarında
da görev alırız. Bu sebeple
hastaların ayaklarında
meydana gelen değişimleri iyi
gözlemlememiz gerekir.

Gördüğün gibi işim insanların ayakları ile ilgili.
Bu ipuçlarından sonra mesleğimi bulabildin mi?
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Seni daha fazla meraklandırmayayım. Benim mesleğimi yapanlara

PODOLOG denir.

Bizler hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikerleriyiz.
Bizlere Ayak Sağlığı Teknikeri de denebilir.
Sana demiştim bizim mesleğimiz daha çok yeni diye. Ülkemizde podolog
yetiştirilmesi için ilk eğitimlere 2012 yılında başlandı.
Biz podologlar, aldığımız eğitimle insanların sağlıkla hareket etmelerine
yardımcı oluyoruz. Bu da mesleğimizin mutluluk veren tarafı.
Kim bilir, belki ileride sen de bir Podolog olURSUN.

Dergini okurken sayfalarda gördüğün altı çizili
kelimelerin anlamlarını burada bulabilirsin.
Akran: Yaş, meslek veya
toplumsal durum bakımından
birbirine eşit olanlardan her birine
verilen isim.
ANTİOKSİDan: Canlı
organizmalardaki toksinleri atmaya
yarayan madde.
Büyük Tufan: Hz. Nuh
Peygamber zamanında yaşanmış,
günlerce sürmüş ve bütün dünyayı
su altında bırakan yağmur.
EKSKAVATÖR: İş makinası.
Fobi: Bir insanın bazı nesnelere
ve durumlara karşı duyduğu
kaygılı, olağan olmayan, hastalık
derecesinde güçlü korkunun adı.
Asansör, karanlık, yükseklik, hız,
böcek fobisi gibi.
Gerdanlık: Çoğu değerli taş ve
madenlerden veya altın paradan
yapılmış, boyna takılan takının adı.
Hibrit Araba: Hem benzinli hem
elektrikli motora sahip araçlar.
Yoğun trafiğin olduğu anlarda
benzin motoru yerine elektrik
motoru çalışır. Böylece yakıt
tasarrufu sağlanır.
Hüner: Herkesin yapamayacağı
bir işi en güzel şekilde ve kolayca
yapmak, beceriklilik, maharet.
İpek Yolu: Çok eski tarihlerde
kullanılan bir ticaret yolu.
Konum: Bir insanın veya nesnenin
durduğu, bulunduğu belli yer.
Kostüm: Sinema ve tiyatroda rol
gereği giyilen kıyafetlerin genel adı
Magnezyum: Vücudumuz

için hayati önem taşıyan 11
mineralden biridir. Enerji üretiminde
çok önemli olan magnezyum,
kalp, böbrek, beyin ve karaciğer
metabolizmalarında da önemli bir
rol oynar.
Makedonya: Başkenti Üsküp olan
küçük Balkan ülkesi.
Manyetik alan: Mıknatısı
çevreleyen bir bölgedir. Metalller bu
alana girdiğinde mıknatıs tarafından
çekilir.
Mezopotamya: Orta Doğu’da,
Dicle ve Fırat nehirleri arasında
kalan bölgenin adı.
Nasır: Genellikle ellerde
ve ayaklarda görülen, el ve
ayağın sürekli olarak bir yerlere
sürtünen noktalarında üst derinin
kalınlaşması ve sertleşmesiyle
oluşan deri.
Panel: Yerleştirildiği yüzeyin
bir bölümüne uyan, genellikle
dikdörtgen biçimli düzgün parça.
PAROLA: Gizlilik ortamında
insanların birbirini tanımalarını ve
anlaşmalarını sağlayan işaret.
Potasyum: Vücudumuz için gerekli
olan bir mineraldir. Başta beynimizin,
damarlarımızın yaşlanmasını
önler. Vücudumuzdan atıkların
çıkarılmasına yarar.
Romeo ve Juliet: İngiliz oyun
yazarı William Shakespeare
tarafından yazılmış dünyaca meşhur
bir tiyatro oyununun adı.
Seyranlık: Yürüyüş yapmak,
dolaşmak ve hava almak amacıyla
ayrılmış yol veya bölgeye verilen ad.

KES, GÖNDER!

Silikon: Isıya ve suya dayanıklı
madde. Plastik ve merhem gibi
maddelerin yapımında kullanılır.
Sodyum: Sodyum minerali sinir ve
kasların çalışması için çok önemlidir.
Asıl görevi sıvı pompalanmasını ve
gıdaların hücre zarından geçişini
sağlamaktır.
Soğurmak: Fizik terimi olarak;
herhangi bir enerji dalgasının (ses,
ışık, elektromanyetik vs.) bir madde
tarafından tutulmasıdır. Mesela,
cam güneş ışığındaki ışınları
soğurur. Böylelikle ortamın sıcaklığı
artar.
Şahmeran: Özellikle Doğu
ve Güneydoğu’da anlatılan
masallarda ve hikâyelerde geçen
doğaüstü bir masal kahramanıdır.
Akıllı ve iyiliksever olan bellerinden
aşağısı yılan, üstü ise insan olan
Meran adı verilen bu doğaüstü
yaratıkların başındaki hiç
yaşlanmayan varlıktır. Farsça’da
yılanların şahı anlamına gelen
“Şah-ı meran” dan gelir.
Taht: Hükümdarların
oturduğu büyük ve süslü koltuk.
Güneydoğudaki evlerin avlusunda
yaz mevsiminde yemek içmek,
sohbet etmek hatta uyumak için
çok büyük koltuklar yapılır. Adına
da taht denir.
Taşlık: Kuş sınıfı canlıların
mideden sonra gelen kısmıdır.
Yem yerken yuttukları küçük taş
parçacıkları burada toplanır.
Teşhis: Bir kişiyi veya hastalığı
anlama ve tanımaya verilen ad.
Yalıtım: Elektrik, ses ve ısı akımını
engelleme.

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 36-37

MANTIK OYUNU

Sayfa 30

ÇENGEL BULMACA

BU
DERGİ
SENİN!

İsim
Kostüm
Aksesuar	Yanındaki
			kişi
OZAN

KELOĞLAN	

ÇANTA

BABA

ÖZGÜR

PADİŞAH	

PELERİN	

ANNE

CEREN

PRENSES YASEMİN

Kart oyunlarıyla
oynamayı, havalı bilgileri,
çizgi öyküleri sevdin mi?
Barkın ve kuklasıyla
sen de seyahat etmek
ister miydin?
Sağlık Çocuk’a abone ol,
bundan sonra her ay
adresine gelsin.

ÇİÇEK	NİNE

İNCİ 	EJDERHA	TAÇ	HALA
SILA

BALKIZ	ŞAPKA

SÖZCÜK AVI
Sayfa 35

DEDE

LABİRENT
Sayfa 28

Abone olmak için
iki yol var!
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Sayfa 29

KOMİKLİ TEST

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

Sayfa 63’teki formu

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr

kes, doldur ve arkasındaki

internet sitesine gir; VELİNDEN İZİN

adrese postayla gönder.

ALARAK ABONELİK FORMUNU DOLDUR.

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
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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!

