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Bu Ay Ne Oldu?
Kitap Listemiz Hazır mı?

Karne Heyecanı

Tatil

Bir eğitim ve öğretim
yılının daha sonuna
geldik. Farklı deneyimler
yaşadığımız bir dönemin
ardından hepimiz tatili
hak ettik. Öyleyse hep
birlikte yazın tadını
doyasıya çıkaralım…

Başlıyooor!

Bu ay karnelerimizi alıyor ve yaz
tatiline giriyoruz. Önümüzde
oyun, eğlence, gezi, spor ve
kitaplarla geçireceğimiz uzun
bir zaman var.

Planlı olursak bu
zamanı dolu dolu
değerlendirebiliriz.

Öğrendiklerimizi
Pekiştirelim

yiz.
e
d
”
il
t
a
t
“
,
e
d
n
Adı üstü
ve
iz
im
r
le
r
e
t
f
e
d
Ama
Önümüzdeki eğitim
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ız
ve öğretim yılına
kitaplarım
hazırlık yapmak
.
m
lı
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a
için geçen yıl
açm
öğrendiklerimizi
tekrar edip
hatırlayalım.
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Kendimize eğlenceli kitap
ve dergilerden oluşan bir
okuma listesi hazırlamak
nasıl fikir?

i
Kitap ve dergilerimiz iş tokuş
arkadaşlarımızla değ ına
yaparak daha çok yay
erişebiliriz.
Sporsuz Olmaz
Yaz günleri sokak
oyunları için iyi bir fırsat.
Arkadaşlarımızla ip atlama,
saklambaç, yakan top gibi
oyunlar oynayabilir; futbol,
basketbol, tenis gibi sporlar
yapabiliriz.
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değil mi?
Yaz gelince biz

Yeni Hobiler Edinebiliriz
Satranç oynamak,
enstrüman çalmak,
resim yapmak, günlük
tutmak, yapboz ya da
maketlerle uğraşmak…

Ev ortamında zamanımızı
değerlendirebileceğimiz çok
sayıda hobi var. Biz de yaz
tatilinde yeni hobiler keşfedip
becerilerimizi geliştirebiliriz.

Biraz da Gezelim…
Belki ailemizle birlikte
kısa bir tatile çıkar ya da
memleketimizi ziyaret
edebiliriz. Gittiğimiz yerlerin
doğal güzelliklerini ve tarihî
yerlerini gözlemlemek bize
çok şey öğretir.

çocuklar için pek çok
spor kursu açılıyor.
Sen de ilgini çeken
bir spor okuluna üye
olup yeni arkadaşlıklar
kurabilirsin.

ığı,
Havaların ısınd ı,
günlerin uzadığrdiği
ağaçların yeşe bol
yaz günlerindeni anılar
bol eğlenip yeden
biriktireceğinizese iyi
eminiz… Herk
tatiller!

Yaz boyunca
çıktığın gezilerde
gözlemlediklerini PTT
Çocuk okurlarıyla
paylaşmaya ne dersin?
Sayfa 56’daki yazışma
adresimize mektubunu
bekliyoruz…
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Bu Ay Ne Oldu?
Dünyamız yalnızca biz
insanların değil, hayvan ve
bitkilerin de evi. İçtiğimiz
su, soluduğumuz hava ve
ayağımızı bastığımız toprak
bizler gibi diğer canlılar için
de önemli.

5 – 11 Haziran Çevre
Korum a Haf tası

Çevreyi
Korumak
Hepimizin
Görevi

Üretim ve tüketim
faaliyetlerimizin doğa
üzerindeki olumsuz
etkilerine “çevre kirliliği”
denir. Çevre kirliliği;
doğadaki besin zincirinin
bozulmasına, yaşam
alanlarımızın yok olmasına
ve iklim değişikliğine yol
açacak kadar önemli bir
sorundur.

Her birimiz günlük
hayatımızda ufak değişiklikler
yaparak çevrenin daha az
kirlenmesini ve korunmasını
sağlayabiliriz.
5 Haziran Dünya
Çevre Günü ve 5 – 11
Haziran Çevre Koruma
Haftası’nı kutladığımız
bu ay, daha yaşanabilir
bir çevre için neler
yapabileceğimizi
düşünelim…
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Dünyamızı milyarlarca
farklı canlı türüyle
paylaşıyor, onlarla bir
arada yaşıyoruz.
Ekosistem ve Ekolojik
Denge
İnsan, hayvan ve
bitkiler aynı çevrede
birbirlerini etkileyerek,
karşılıklı ilişki içinde
yaşar. Bu sürekli ilişkiye
“ekosistem” denir.

Bu nedenle
dünyamızın bize
sunduğu kaynakları
kullanırken diğer
canlıları da
düşünmeli, onların
yaşam hakkına saygı
göstermeliyiz.
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Ekosistem bir yae eder. Bu döngüde
döngüsünü ifad er varlığın bir rolü
canlı ve cansız h rak belirlenen
vardır. Doğal olaiçinde birbirini
bu roller, uyum uma da “ekolojik
tamamlar. Bu uyir.
denge” adı veril

Eğer ekosistem içinde bir
canlı türü çok fazla öne
çıkar ve etkisini artırırsa
ekolojik denge bozulur.
Bozulan denge önce besin
zincirini aksatır. Daha
sonra da canlı türlerinin
tükenmesine ve yaşam
alanlarının yok olmasına
neden olur.
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Denge Bozulursa…
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Hava kirliliği nedeniyle
güneşin yararlı ışınları da
dünya yüzeyine ulaşamaz.
Böyle olunca bize sebze
ve meyve veren ağaç ve
bitki türleri gelişemez.
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Bu durum
hem besin
kaynaklarımızı
tüketir hem de
atmosferimizin
temizlenmesini
engeller.

Bu gazlar atmosferimizi
kirleterek soluduğumuz
havayı zehirler ve sağlığımızı
olumsuz etkiler. Ozon
tabakasının incelmesine
sebep olarak bizi Güneş’in
zararlı ışınlarına maruz
bırakır.

ın
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a
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r
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s
temiz
karışması da ayrsıubyirumuzun
sorundur. İçme canlıların
kirlenmesi tüm dan zarar
sağlığına doğru
verir.

Kirlenen suların
toprağa karışması
tarım alanlarımızı,
denize karışması
da deniz canlılarını
tüketir.

Toprağın ve denizlerin
kirlenmesi hava kirliliğini
de artırır ve doğamızın
kendini yenilemesini
güçleştirir.

in
Çevre kirliliğin i sadece
olumsuz etkis erle sınırlı
gerçekleştiği y
kalmaz.

Dünyanın herhangi
bir ülkesinde orman
alanlarının azalması
ya da su kaynaklarının
kirlenmesi sadece
o ülkeye değil, diğer
ülkelere de zarar verir. Bu
nedenle çevreyi korumak
tüm ülkelerin ortak
görevidir.

P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

09

• Çöplerimizin içindeki
geri dönüşüme uygun
materyalleri ayrıştırmal
ı ve
geri dönüşüm kutusuna
atmalıyız.

Biz Neler Yapabiliriz?
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Hepimiz günlük
hayatımızda
yaptığımız ufak
değişikliklerle çevre
kirliliğinin azalmasını
ve doğamızın
korunmasını
sağlayabiliriz.

• Elektrik israfından
kaçınmalı, tasarruflu
ampuller kullanmalı ve
kullanmadığımız elektron
ik
cihazları kapatmalıyız.

şil
• Park, bahçe ve ye
ı;
alanlarımızı korumal
ki ve
buralardaki ağaç, bit
p
hayvan türlerine sahi
çıkmalıyız.
• Çevremizde uygun al
anları
ağaç, çiçek ve bitkilerle
süslemeli, ağaç dikme
kampanyalarına destek
vermeliyiz.

p kutusuna
ö
ç
i
iz
m
ri
le
p
ö
• Ç
rımızı,
atmalı; sokakla ve
ızı
su kaynaklarım iz
m
denizlerimizi te
tutmalıyız.
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• Suyu tasarruflu
kullanmalı,
çeşmelerimizi boş yere
açık bırakmamalıyız.

• Karbon salınımını azal
tmak
için ulaşımda toplu taşı
ma ve
bisiklet kullanımını artır
malıyız.
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Gezgin Güvercin

Spil Dağı

Gezgin Güvercin
M a n i s a’ d a

Şehzadeler Şehri

Manisa
Ülkemizin dört bir yanı yaz
güneşiyle ışıldıyor. Ben
de Ege Bölgemize uçup
bir deniz havası alayım
dedim. Ama Ege kıyılarına
varmadan öyle güzel bir
şehirle karşılaştım ki gezi
planımı değiştirmeye
karar verdim.
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Manisa’dayım.

Manisa; Ege Bölgemizde, Spil Dağı
ve Gediz Nehri arasına kurulmuş
bir şehrimizdir. Batısında İzmir,
kuzeyinde Balıkesir, doğusunda
Kütahya ve Uşak, güneyinde
İzmir’i, Ankara ve
ise Denizli ve Aydın illerimizle
İstanbul gibi büyük
şehirlere bağlayan
komşudur.

yollar üzerinde
konumlanır. Bu nedenle
pek çok insanın yolu
Manisa’dan geçer.
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Manisa’ya
yaklaştığımda ilk
olarak Spil Dağı’yla
karşılaşıyorum. Başı
göklere değen bu
görkemli dağ; derin
vadileri, gürül gürül
akan dereleri, yemyeşil

ormanları ve yaban
hayatıyla dikkat çekiyor.
1969 yılından bu yana
“millî park” olarak
koruma altına alınan
dağda, Manisa halkının
doğa gezileri ve piknik
yaptığı alanlar da var.
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Hatta dağın
irvesi, çevre
z
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p
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a
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m
bölü
ekiyor.
illerden de ziyaretçi ç
Osmanlı Sancağı Manisa
Manisa, Osmanlı
İmparatorluğu
döneminde çok önemli
bir sancakmış. Öyle ki
Osmanlı şehzadelerinin

devleti yönetmek için
tecrübe kazandığı ve
padişahlığa hazırlandığı
bir merkez olarak
görülüyormuş.

Spil Dağı’nda
Manisa lalesi
gibi yöreye özgü
pek çok bitki türü
ile karşılaşmak
mümkün.

ehmet
M
n
a
lt
u
S
h
ti
a
Hatta F
Süleyman
n
a
lt
u
S
i
n
u
n
a
ve K
manlı
gibi birçok Os çıkmadan
padişahı, tahtaSancağı’nı
önce Manisa nedenle
yönetmiş. Bu deler şehri”
a
Manisa “şehz
olarak anılıyor.

Muradiye Camii
Osmanlı döneminden
miras kalan yapıların
başında Muradiye
Camii geliyor. 1583 –
1592 yılları arasında III.
Murat adına yaptırılan
cami, Mimar Sinan
tarafından tasarlanmış.

Şehirde Osmanlı
şehzadeleri tarafından
yaptırılmış çok
sayıda cami, çeşme,
imarethane, köprü,
türbe ve medrese
bulunuyor.

Taş işçiliğiyle hayranlık
uyandıran caminin
içindeki çini ve
süslemeler de oldukça
etkileyici. Muradiye
Camii’nin medrese ve
imarethane bölümleri
günümüzde müze
olarak kullanılıyor.

Cami ve medrese
arasındaki avluya
yaptırılan kütüphane
de “Mimar Sinan Çocuk
Kütüphanesi” olarak
hizmet veriyor. Böyle tarih
kokan bir mekânda kitap
okumak çok keyifli olmalı.
Manisalı çocuklar ne
şanslı!
P T T
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Aigai Antik Kenti

ra
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Şehirdeki antikava
kent ve açık hmek için
r
müzelerini gö ve Yunt
sabırsızlanıyorru kanat
Dağları’na doğ
çırpıyorum.
Sardes Antik Kenti ve
Artemis Tapınağı
Sardes Antik Kenti,
parayı icat eden Lidya
Uygarlığı’nın başkenti
ve ünlü Kral Yolu’nun
başlangıç noktasıymış.

MÖ 8. yüzyıl sonlarında
kurulan Aigai Antik
Kenti, yaklaşık bin
yıl boyunca Hellen
Uygarlığı’nın en önemli
merkezlerinden biri
olmuş.

Antik tiyatronun
basamaklarına konup
soluklanıyor ve yüzlerce
yıl önce burada yapılan
etkinlikleri hayal ediyorum.
Meclis binası, pazar yeri ve
ibadethaneye ait kalıntıları
geziyor; mermer heykel
ve sütunları hayranlıkla
inceliyorum.

Kula Volkanları ve Peri
Bacaları
Mutlulukla bir sağa
bir sola uçuşurken ne
göreyim! Kapadokya
gezim sırasında
tanıştığım peri bacaları
Manisa’da da karşıma

çıkıyor. Manisa’nın
Kula ilçesi, tarihte
çok sayıda aktif
volkanın bulunduğu bir
coğrafyaymış.

Bu volkanlardan püsküren
lavlar toprak üzerinde bir
tüf tabakası oluşturmuş.
Tüf tabakasının rüzgâr
ve sel sularıyla aşınması
sonucunda da peri bacaları
oluşmuş. Kula’da irili ufaklı
80’den fazla volkan ve çok
sayıda peri bacası görüyor,
bu doğal oluşumlardan
hayli etkileniyorum.

Antik dönemde bir
ticaret merkezi olarak
çevresine zenginlik
saçan şehir, dini açıdan
da çok önemliymiş.

Şehirdeki Artemis Tapınağı,
yüksek sütunlarıyla antik
dönemin en görkemli
yapılarından biri kabul
ediliyormuş. Antik kalıntılar
arasında uçuşurken kendimi
zaman yolculuğuna çıkmış
gibi hissediyor, ülkemizin
sahip olduğu güzelliklerle
gururlanıyorum.
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Bulmaca
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Macun ilk olarak Padişah
Yavuz Sultan Selim’in
eşi Ayşe Hafsa Sultan
için dönemin ünlü hekimi
Merkez Efendi tarafından
hazırlanmış. Daha
sonra halk tarafından
çok sevilmiş ve bir şifa
kaynağı kabul edilmiş.

Her yıl düzenlenen
“Mesir Macunu
Festivali”nde halka
mesir macunu
dağıtmak Osmanlı’dan
günümüze uzanan bir
gelenek olmuş.

1

Gezgin Güvercin’in Manisa ‘da gördüklerini hatırlayalım.

2

SMEAİSALNLAİ

4

3

İLPS ADĞI

AUKL OVRALKANLI

5

6

Manisa’nın Meyveleri
Manisa’nın verimli
topraklarında pek çok
meyve yetişiyor. Manisa’ya
gelip de Kırkağaç
kavununu ve Sultaniye
üzümünü tatmazsam
olmaz.

Kırkağaç kavunu ve Sultaniye
üzümü yöreyle özdeşleşen
ve tüm Türkiye tarafından
sevilerek tüketilen yaz
meyvelerinden. Mmmm… O
kadar lezzetliler ki bir dilim
kavunla bir salkım üzümü tek
başıma bitirdim!

Gezgin Güvercin senin
şehrine de gelsin
mi? Haydi yaşadığın
şehrin tarihî ve doğal
güzelliklerini bize yaz,
sayfa 56’daki yazışma
adresimize gönder.
Gezgin Güvercin
ziyaret edip hepimize
anlatsın…
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UMRDAİEY CAİMİ

Manisa gezimde ne
çok şey gördüm ne çok
şey öğrendim. Ama
ne yazık ki yolculuk
vakti geldi. Hoşça kal
Manisa! Sana konuk
olmak çok güzeldi!
Başka diyarlara kanat
çırparken seni hep
sevgiyle anacağım…

SMERİ UMACNU

EARMTİS ĞPTAINAI

7

8

9

KÇAIĞRKA UKNAVU

AKLU APLRCRAİBAI

İGAAİ NİATK EKTNİ

P T T
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Cevap: 1) Manisa Lalesi, 2) Spil Dağı, 3) Kula Volkanları, 4) Muradiye Camii, 5) Mesir Macunu, 6) Artemis Tapınağı,
7) Kırkağaç Kavunu, 8) Kula Peribacaları, 9) Aigai Antik Kenti

Mesir Macunu

5

1

Symphony of the Seas,
dünyanın en büyük yolcu
gemilerinden biridir. 5 binden
fazla yolcu ve 2 binden fazla
mürettebat kapasiteli çok
katlı gemide; restoran, yüzme
havuzu, tiyatro ve sinema
salonları ile spor tesisleri
bulunmaktadır. Bu sosyal
alanlar, misafirlere keyifli bir
yolculuk sunmaktadır.

2

Mariana Çukuru dünya
denizleri üzerindeki en derin
nokta kabul edilir. Büyük
Okyanus’ta, Japonya ve
Endonezya’nın arasında yer
alan noktanın derinliği 10
bin metreyi geçmektedir.
Bu derinlik, Everest Dağı’nın
yüksekliğinden fazladır.

3

Hepimiz deniz suyunun tuzlu
olduğunu biliriz. Ama denizlerin
tuz oranı dünyanın her yerinde
aynı değildir. Ekvatora yakın
denizler güneş ışığını dik
açılarla aldığından, kutuplara
yakın denizlerden daha fazla
buharlaşırlar. Bu nedenle
ekvatora yakın denizler
kutuplara yakın denizlerden
daha tuzludur.
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4

Mars’ta gün
batarken gökyüzü
mavi tonlarda
görünür.

6

ABD, İngiltere ve Kanada
gibi ülkelerin uzunluk
ölçü birimleri Türkiye’den
farklıdır. Bu ülkelerde
santimetre yerine “inç”,
metre yerine “yard”,
kilometre yerine “mil”
kullanılır.

Mağaralardaki
sarkıtlar ve dikitler
enine kesildiğinde tıpkı
ağaç gövdeleri gibi
halka halka görünür.
Bu halkalar sayesinde
sarkıt ve dikitlerin yaşı
belirlenebilir.

8

7

Severek tükettiğimiz
çikolatanın hammaddesi
kakaodur. Kakao,
kakao ağacı meyvesinin
çekirdeklerinden elde
edilir. 1 kilo çikolata
üretmek için 300 ila 600
kakao çekirdeği kullanılır.
Kakao üretiminin büyük
bölümü Güney Amerika,
Batı Afrika ve Batı Hint
Adalarında gerçekleşir.

Sinek kuşları kanat
çırparak havada asılı
kalmasıyla tanınır.
Bu sevimli dostumuz
geri geri ve dikey
olarak da uçabilir.
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Bu Ay Ne Oldu?

2 0 H a z i r a n Pa z a r –
Babalar Günü

Benim
Babam Bir
Kahraman

Bazen en yakın
arkadaş, bazen bir yol
gösterici, bazen de
bize güven veren bir
kahraman… Babamız
hayatımızda ne çok
şey ifade ediyor değil
mi?
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Bilgisi ve tecrübesiyle
yolumuzu aydınlatan,
bizim mutluluğumuz
için fedakârca çalışan,
karşılaştığımız her
zorlukta yardımımıza
koşan babamızı çok
seviyoruz!
Onlar bizi koşulsuz
seviyor, hep bizim
iyiliğimizi düşünüyorlar.
Başarımızla övünüp
mutluluğumuzla
seviniyor, attığımız
her adımda elimizden
tutuyorlar.
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Afacan Dostlarımız

Doğa Sizinle Çok Daha
Güzel!

en şirin

Kemirgenler, şirin
görünümleri ve parlak
zekâlarıyla birçok çizgi
film, animasyon ve çocuk
kitabında karşımıza çıkar.
Onlara doğa gezilerimizde
ve parklarda rastlayabilir;
hatta bazı türlerini
evimizde besleyebiliriz.

Tavşan
Beyaz, kahverengi, gri…
Kırmızı gözlü, uzun
tüylü, sarkık kulaklı…
Yabani ve evcil pek çok
türü bulunan tavşanlar,
pofuduk tüyleriyle
dikkat çeker.

Duyma yetenekleri çok
gelişmiştir. Sanılanın
aksine havuçla değil kır
bitkisi, yeşillik, sebze ve
otlarla beslenirler.
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Haydi doğamızı
güzelleştiren bu sevimli
dostlarımızı biraz
yakından tanıyalım…

Hamster
Hamster, fareye
benzetilse de ondan
farklı bir kemirgen
türüdür. Koklama ve
işitme duyuları gelişkin,
görme duyuları zayıftır.
Tüyleri kahverengi, sarı,
beyaz renklerde olabilir.

Fındık, fıstık,
ceviz, kaju gibi
kuruyemişleri
ve buğdayı çok
severler.

Fare

Yiyecek parçalarını
yanaklarındaki
keseciklerde
biriktirip öyle yerler.
Kafeslerindeki
hamster çarkında
koşmaya bayılırlar.

Farelerin çok sayıda
türü vardır. Bazıları
davetsiz misafir olarak
karşımıza çıkıp bizi
ürkütebilir. Bazıları da
tarla ve depolardaki
ürünlere zarar verebilir.
Ama aslında çok akıllı
ve eğlenceli canlılardır.

Evcil türleri de
olan fareler;
yumurta, sebze,
meyve, et ve
baklagillerle
beslenir. Peynire
olan tutkularıysa
herkesçe bilinir.
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dişler
davranışı sergilerler.
Sincap
Sincap gösterişli
kuyruğu ve sevimli yüz
ifadesiyle tanınır. Onları
park ve bahçelerde
ağaçtan ağaca atlarken
görebiliriz. Tıpkı
hamster gibi yiyecekleri
yanaklarındaki
keseciklerde biriktirirler.
Tohum, meyve, böcek
ve kuşlarla beslenirler

Bu davranış; sadece
beslenmek için değil,
aynı zamanda dişlerini
törpülemek içindir.
Eğer düzenli olarak
törpülenmezlerse,
dişleri fazla uzar
ve beslenmelerini
engeller.

Sık sık tohumları
daha sonra yemek
üzere toprağa
gömer ve unuturlar.
Gömdükleri tohumların
yeşermesiyle de
doğaya katkıda
bulunurlar.

Kunduz
Kunduzlar doğanın
mühendisleri gibidir.
Dişleriyle kestikleri
ağaçları kullanarak
nehirlere baraj ve yuva
yaparlar. Hayatlarının
büyük çoğunluğunu suda
geçirir, perdeli ayakları
sayesinde çok iyi yüzerler.

Genelde ağaç
kabuğu ve
yaprağıyla
beslenir, su ve
kara bitkilerini
de tüketirler.

Kirpi
Vücudu dikenlerle kaplı bu
dostumuz; orman, park ve
bahçelerdeki çalılıklarda,
kaya kovuklarında
veya çukurlarda yaşar.
Genelde gündüzleri
gizlenir, geceleri gezerler.
Sinirlendikleri zaman
vücutlarını yuvarlayarak
âdeta bir diken topuna
dönüşürler.

Termit, çekirge, güve,
kırkayak ve solucan
gibi böceklerle
beslenirler. Ev
ortamında kedi
ve köpek maması,
meyve, sebze ve
pişmiş yumurta
yiyebilirler.
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Nedir?

Sal
En ilkel deniz taşıtlarından
biridir. Deniz, göl ya da
nehir yüzeyinde kalmak ve
çok yakın mesafelerdeki
yerlere gitmek amacıyla
kullanılır. Tahta, tomruk
veya kamışların birbirine
bağlanmasıyla yapılır.
Gövdesiz olduğundan
dalgalı denizlerde
kullanılmaya uygun değildir.

Masmavi Denizleri
Onlarla Aşarız

Kano

Suyun kaldırma gücünü kullanarak
deniz üstünde dengede durabilen,
insanları ve yükleri gidecekleri yere
ulaştıran araçlara “deniz taşıtı” denir.

Kullanım amaçları ve
çalışma şekillerine göre
onlarca farklı türde
deniz taşıtı görürüz.
Haydi bunlardan
bazılarını biraz
yakından tanıyalım…
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Çok küçük ve oldukça hafif
bir kayık türüdür. Ada,
nehir ve kanallarla iç içe
şehirlerde 1-2 kişinin ulaşım
ihtiyacını karşılar. Plajlarda
gezi ve eğlence amacıyla
da kullanılır. Kürek sporu da
genellikle kanoyla yapılır.

Deniz taşıtları insanlığın
icat ettiği en eski taşıt
türlerinden biridir.
İlk yıllarda kol gücü
ve rüzgâr enerjisiyle
çalışan bu taşıtlar, motor
teknolojisinin gelişmesiyle
büyük değişime uğramıştır.
Günümüzde buhar,
akaryakıt ve elektrikle de
hareket eden çok sayıda
deniz taşıtı vardır.

Kayık
Kayık ya da sandal;
genellikle kısa mesafelerde
ulaşım, gezi ve balık tutma
gibi amaçlarla kullanılan
küçük deniz taşıtıdır. Kürek
çekerek yani kol gücüyle
hareket ettirilir. Motor
takılarak daha hızlı giden
türleri de vardır.
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Gemi

Tekne

Gemi, yolcu ve mal
taşımacılığında kullanılan
büyük boyutlu deniz taşıtıdır.
Tıpkı tekneler gibi, gemiler de
çok farklı şekillerde karşımıza
çıkar. Çok büyük olduklarından
genellikle şehirler, ülkeler,
hatta kıtalar arası ulaşımda
tercih edilir.

Kayıktan daha büyük ve konforlu,
genellikle motoru ve dümeni
olan deniz taşıtıdır. Büyüklükleri,
tasarımları ve kullanım amaçlarına
göre çok sayıda tekne türü bulunur.
Bazı teknelerin üzeri yolcuların
güneşten ve rüzgârdan korunması
için tenteyle kapatılır.

Büyük boyutlu
teknelerde kaptan
köşkü, güverte ve
yolcuların dinlendiği
kamara kısımları da
bulunur.

Kaptan köşkü, kaptanın
tekneyi, vapuru, yatı
ya da gemiyi yönettiği,
içerisinde dümen ve
göstergelerin bulunduğu
yerdir.

“Mavi yolculuk” diye
bilinen deniz tatilleri
için tasarlanan konforlu
tekneler, “yat” olarak
da adlandırılır.
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Yelkenli
tekneler hem
motor hem
de rüzgâr
gücüyle
çalışır.

Balıkçı tekneleri,
balıkçılık faaliyetinde
kullanılır. Bu tür
tekneler balıkçı
tayfasının kullanımına
uygun şekilde
tasarlanır.

Yük gemileri, ülkeler
arası ticarette
kullanılır. Bir ülkede
üretilen beyaz eşya,
mobilya, tekstil ürünü,
otomobil gibi ticari
mallar; konteynerlere
yerleştirilerek gemilere
yüklenir ve bir başka
ülkeye ulaştırılır.

Günümüzde
gemilerin pek
çoğu mazotla
çalışmakta
ve geçmişe
kıyasla çok daha
hızlı hareket
etmektedir.

Buharlı
gemiler kömür
enerjisiyle
çalışır,
yelkenleriyle
de rüzgârın
gücünden
faydalanırlardı.
Sıvı ya da
gaz halindeki
kimyasal
yüklerin taşındığı
büyük gemilere
“tanker” denir.

Yolcu gemileri, insanların
şehirden şehire ya da ülkeden
ülkeye seyahat etmesini
sağlayan gemilerdir. Bu seyahat
günlerce sürebilir. Bu nedenle
bu gemilerde yolcuların uyuyup
dinlenebildiği otel odasına
benzer kamaralar, restoranlar
ve hatta sinema salonu gibi
sosyal alanlar bulunur.
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Vapur
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Su canlıları hakkında
araştırma yapan bilim
insanları ve denizlerimizi
koruyan askerler
tarafından kullanılır.
Gelişmiş teknolojisi
sayesinde günlerce su
altında kalabilir.

6
16

8

7

Denizaltı
17

Siz deniz taşıtlarının
sadece su üstünde hareket
ettiğini mi sandınız?
Denizaltı, diğer tüm deniz
taşıtlarından farklı olarak
denizin metrelerce derinine
inebilen ve su altında
hareket eden bir deniz
taşıtıdır.

9

18

Yukarıdan Aşağıya

4.
5.
6.

Gemi, vapur, feribot,
tekne, yat gibi deniz
taşıtlarını kullanan
kişilere “kaptan” denir.
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7.
8.
9.

Şehirler, ülkeler ve kıtalar arası ulaşımda tercih
edilen büyük boyutlu deniz taşıtı
“Mavi yolculuk” diye bilinen deniz tatilleri için
tasarlanan konforlu tekne
Denizin metrelerce derinine inebilen ve su altında
hareket eden deniz taşıtı
Sıvı ya da gaz halindeki kimyasal yüklerin
taşındığı büyük gemi
Gemilerin yük alıp boşalttığı, yolcu indirip
bindirdiği yer
Deniz, göl ya da nehir yüzeyinde kalmak ve çok
yakın mesafelere ulaşmak için kullanılan ilkel
deniz taşıtı
Genellikle şehir içinde ve kısa mesafelerde yolcu
taşıyan deniz taşıtı
Kayıktan daha büyük ve konforlu, genellikle
motoru ve dümeni olan deniz taşıtı
1-2 kişinin kullanabileceği şekilde tasarlanmış,
küçük ve hafif kayık türü

Soldan Sağa
10. Ülkeler arası ticarette kullanılan gemi türü
11. İnsanları ve yükleri deniz yoluyla gidecekleri yere
ulaştıran araçların genel adı
12. İnsanların şehirden şehire ya da ülkeden ülkeye
seyahat etmesini sağlayan gemi türü
13. Gemi, vapur, feribot, tekne, yat gibi deniz
taşıtlarını kullanan kişi
14. Kayığın diğer adı
15. Büyük tekne ve yolcu gemilerinde, insanların
uyuyup dinlenebileceği otel odası benzeri yer
16. Feribotun diğer adı
17. Kaptanın tekneyi, vapuru, yatı ya da gemiyi
yönettiği, dümen ve göstergelerin bulunduğu yer
18. Kayık, kano ya da bot gibi motorsuz deniz
taşıtlarının hareket etmesini sağlayan araç
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Yukarıdan Aşağıya; 1 Gemi̇, 2 Yat, 3 Deni̇zaltı, 4 Tanker, 5 Li̇man, 6 Sal, 7 Vapur, 8 Tekne, 9 Kano,
Soldan Sağa; 10 Yük Gemi̇si̇, 11 Deni̇z Taşıtı, 12 Yolcu Gemi̇si̇, 13 Kaptan, 14 Sandal, 15 Kamara, 16 Arabalı Vapur, 17 Kaptan Köşkü, 18 Kürek

Yolcuların yanı sıra
otomobillerin de
taşındığı vapurlara
“arabalı vapur” ya da
feribot denir. Bu tür
vapurlar köprülerin
olmadığı yerlerde
otomobillerin denizi
geçmesini sağlar.

Etk
Bu i
l

Vapur genellikle şehir içinde ve
kısa mesafelerde yolcu taşıyan
bir deniz taşıtıdır. Yolculuklar
kısa sürdüğünden vapurlarda
kamara bulunmaz. Bunun
yerine çok sayıda yolcunun
oturabileceği geniş güverteler
ve yolcu salonları vardır.

Merak

YAZIN GÜNLER
NEDEN
UZAR?

Gündüz ve gece
süreleri yıl boyunca
uzayıp kısalır. Yılda
iki defa da eşitlenir.
Gündüz ve gece
sürelerindeki bu
değişimi gündelik
hayatımızda kolaylıkla
gözlemleyebiliriz.
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Yarım Küre’de y dan çok daha fazla
Yaz, Güneş ışığınbir mevsimdir.
Yaz mevsiminin
yararlandığımız
Bu nedenle yaz mevsiminde
sıcaklık ortalamaları yükselir,
güneşli gün sayısı artar ve
kar, yağmur, fırtına gibi hava
olayları azalır.

en önemli
işaretlerinden biri
de gündüzlerin
uzamasıdır.
Yaz günlerinde
Güneş’in çok erken
doğduğunu ve
çok geç battığını
görürüz.

Kışın ülkemizde saat
5 – 6 gibi kararan
hava, yaz gelince çok
daha geç saatlerde
kararmaya başlar.
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E
Kışın havanın erkenden
karardığını, yazınsa upuzun
gündüzler yaşandığını
görürüz. Peki bu niye
böyle? Haydi hep birlikte
öğrenelim…
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Tabii ki gündüz ve
gece sürelerindeki bu
değişim birden olmaz.
Güneş’in doğuş ve batış
zamanlarında hemen
hemen her gün 1-2 dakikalık
değişim yaşanır. Bu
değişimi en iyi Ramazan
ayında gözlemler, iftar
saatlerinin 1-2 dakika geri
ya da ileri gittiğine tanık
oluruz.
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Eksen Eğikliğini
Hatırlayalım
Bu durumun sebebi,
mevsimlerin oluşma
sebebiyle aynıdır. Dünya’nın
ekseninin 23° 27 dakika eğik
olması, sadece mevsimleri
değil, gün ve gece sürelerini
de değiştirir.

Dünya, Güneş etrafında
dönerken Kuzey Yarım Küre
ve Güney Yarım Küre’nin
Güneş’e karşı konumları
değişmekte, Güneş ışınları
Dünya yüzeyine farklı açılarla
gelmektedir.

Günler Ne Zaman
Uzamaya Başlar?

Her yıl 21 Mart ve
23 Eylül tarihlerinde
gündüz ve gece süreleri
eşitlenir. Bu tarihlere
“ekinoks” denir.
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23 Eylül tarihinden
itibaren Kuzey Yarım
Küre’de gündüzler
kısalmaya, geceler
uzamaya başlar. 21 Aralık
tarihinde de Kuzey Yarım
Küre’de en kısa gündüz,
en uzun gece yaşanır.
Aynı tarihte Güney Yarım
Küre’de ise en uzun
gündüz, en kısa gece
yaşanmaktadır.

21 Mart’tan itibaren
Kuzey Yarım Küre’de
gündüzler uzamaya,
geceler kısalmaya
başlamıştır.
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uzamaya b bu değişim
ekinoksa kadar 3 Eylül’de
devam eder ve 2süresi
gündüz ve gece .
yeniden eşitlenir
Ekvator, yıl boyunca
Güneş ışınlarını dike
yakın açıyla alırken
21 Mart ve 23 Eylül
ekinokslarında dik
açıyla alır. Bu sebeple
ekinoks tarihlerinde
Ekvator’daki gece
ve gündüz süreleri
birbirine eşittir.

21 Haziran’a
gelindiğinde ise
Kuzey Yarım Küre’de
en uzun gündüz, en
kısa gece yaşanır. Bu
sırada Güney Yarım
Küre’de de en uzun
gece, en kısa gündüz
yaşanmaktadır.

Kuzey Yarım
Küre’de en uzun
gecenin yaşandığı
21 Aralık’a “kış
gün dönümü”, en
uzun gündüzün
yaşandığı 21
Haziran’a “yaz gün
dönümü” denir.

Gündüz ve gece
sürelerindeki değişim gün
uzunluğunu etkilemez.
Yıl boyunca Dünya kendi
etrafındaki dönüşünü tam
24 saatte tamamlar.
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21 Haziran’da anır. Aynı tarihte
saat gündüz yaş karanlıkta kalır ve
Güney Kutbu ise gece yaşanır.
24 saat boyunca

P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

35

Haritada Bir Nokta

İ t a l y a’ n ı n “ E ğ i k ”
Simgesi

Yıl: 1173… Yer: İtalya’nın
Pisa şehrindeki Mucizeler
Meydanı… Mimar ve
mühendisler meydandaki
görkemli katedrale bir çan
kulesi inşa etmeye başlamışlar.
Tabii ki niyetleri dünyanın
diğer şehirlerindeki kuleler
gibi normal, yani dik bir kule
yapmakmış.

Kulenin üçüncü katını
inşa ediyorken bir
gariplik fark etmiş ve
şaşkınlıktan gözlerine
inanamamışlar.
Çünkü kule inşaatı
kuzeye doğru eğik
görünüyormuş.
İtalya’daki Pisa Kulesi, dünyanın en ünlü
mimari yapılarından biri. Bu kadar ünlü
olmasının nedeni ise eğikliği. Evet, evet
yanlış okumadınız. Bu kule alıştığımız
kuleler gibi dik değil, yamuk duruyor.

İnşa edilmeye başlandığı günden beri
görenleri hayrete düşüren, “ha devrildi,
ha devrilecek” diye yürekleri ağızlara
getiren bu ilginç yapının hikâyesini hep
birlikte öğrenelim…
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Mimar ve
mühendisler kafa
kafaya verip “Biz
nerede hata yaptık”
diye düşünmeye
başlamışlar.

Kulenin inşaat planını gözden
geçirip zemin etüdü yapmışlar.
Araştırmalar sonucunda
eğikliğin nedeni anlaşılmış.
Meğerse kulenin inşa edildiği
zemin oldukça yumuşakmış.
İnşaat ilerledikçe kulenin
ağırlığı artıyor ve koca yapı
çamura saplanmış gibi
batıyormuş.
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Kulenin Başına Gelenler!
Mimar ve mühendisler
kulenin eğikliğine bir çözüm
üretmişler. “Madem kule
kuzeye doğru eğiliyor, biz
de güneydeki sütunları
daha ağır yapalım ve kuleyi
dengeleyelim” demişler.

Tam bu çözümü
uygulamaya
başladıkları sırada
bir savaş başlamış.
Kulenin yapımına
ayrılan para savaş
giderlerine aktarılmış.
Bu nedenle inşaat
durdurulmuş.
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batıyormuş” n devrileceğini
kulenin ne zama ş.
merak ediyormu
İnşaat Yeniden Başlıyor
Yaklaşık 100 yıllık aranın
ardından 1272 yılında kule
inşaatı yeniden başlamış.
Fakat o da ne! Kule bu sefer
de güneye doğru eğiliyormuş.
Mimar ve mühendisler yeni
çareler düşünüp inşaata
devam etmişler. Kuleyi saran
sütunların uzunluklarını
değiştirip yapıyı dengelemeye
çalışmışlar.
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1278 yılında kule
inşaatında 7. kata
ulaşılmış. Kulenin
eğikliği devam ediyor,
7. ve 8. katların
nasıl yapılacağı
düşünülüyormuş.
Çözüm yolları
aranırken 1284 yılında
başlayan savaş
nedeniyle kulenin
yapımına yeniden ara
verilmiş.

Pisa Kulesi’nin Bitmeyen Çilesi
Savaştan sonra 1319 yılında
kulenin 7. katı tamamlanmış.
Ancak “çan odası”
denilen 8. katın yapımı
için uzun süre beklenmiş.
Kuleyi dengelemek için
çevresindeki sütunların
sayısıyla ve ağırlıklarıyla
oynanmış.

1360 yılında 8. ve son
katın, yani çan odasının
inşaatına başlanmış.
Eğriliğin artmaması için
kulenin kuzey tarafına
ağır, güney tarafına ise
hafif çanlar yerleştirilmiş.
Ancak ne yapılırsa
yapılsın kulenin eğriliğine
çare bulunamamış.

Kule 14. yüzyılın sonlarında
tamamlandığında eğri
görünümüyle dillere düşmüş.
İlk başlarda bir mühendislik
hatası olarak görülen
Pisa Kulesi zaman içinde
çok sevilmiş.

Yapılan çalışmalarla
1999 yılında kulenin
güvenliği sağlanmış. Eğim
yaklaşık 4-5 derecede
sabitlenmiş ve kule 2001
yılında yeniden ziyarete
açılmış. Uzmanlar kulenin
yaklaşık 200 yıl daha
devrilmeden ayakta
kalacağını hesaplıyor.
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Pisa Kulesi eki çan
7 kat ve üzerind r. Kulenin
odasından oluşuk için 294
tepesine ulaşma mak gerekir.
basamak tırman

Kulenin eğikliği bir kusur
değil, ayırt edici bir özellik
olmuş. İtalya’ya gelen
turistler ne yapıp edip bu
eğri kuleyi görmek istemiş
ve Pisa şehrine akın
etmişler.

1980’lerde kulenin eğikliği
artık tehlikeli olmaya
başlamış. 1990 yılında da
yıkılma tehlikesi nedeniyle
ziyarete kapatılmış. Uzmanlar
kuleyi çelik kablolar sararak
desteklemiş ve zemin
güçlendirme çalışması
yapmışlar.

Pisa Kulesi bir çan
kulesi olarak inşa edilse
de üzerindeki çanlar
kullanılmıyor. Çünkü
çanlardaki titreşimlerin
kulenin yıkılmasına
neden olacağından
endişe ediliyor.
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Tabiatın Hediyeleri

Senin En Sevdiğin
Hangisi?

Can Eriği
Can eriği en erken çıkan
yaz meyvelerinden biridir.
Sıcak iklimlerde Nisan ve
Mayıs aylarından itibaren
görülmeye başlar.

Dış yüzeyi açık yeşil
renkli ve parlaktır.
Ekşimsi tadı ve sulu
yapısıyla çok sevilir.
Fazla yenildiğinde
dişlerimizi kamaştırabilir.
Yaz mevsiminin
başlamasıyla pazar
ve manav tezgâhları
rengârenk meyvelerle
süslendi. Güzel
ülkemizin verimli
topraklarında yetişen
bu meyveler bize hem
lezzet hem de fayda
sunuyor.

Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden
biri de erik. Birbirinden farklı
şekil, renk ve tatlarda karşımıza
çıkan erik, Türkiye’nin hemen her
şehrinde yetişiyor. Öyle ki evlerimizin
bahçesinde, parklarda, hatta yol
kenarlarında bile bir erik ağacıyla
karşılaşabiliyoruz.

Haydi ülkemizde
en bol yetişen erik
türlerini biraz yakından
tanıyalım…
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Papaz Eriği
Papaz eriği, can eriğine çok
benzer. Ancak ondan biraz
daha iri ve daha koyu yeşildir.
Tadı da can eriğinden daha
az ekşidir.

Mürdüm Eriği
Dışı mor, içiyse yeşil tonlarda;
oval yapılı bir eriktir. Koyu
renginden dolayı “kara erik”
olarak da adlandırılır. Tadı
ekşi değil, mayhoştur.

Ağustos – Eylül ayları
arasında olgunlaşır ve
manav tezgâhlarında
yerini alır.
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Anjelika Erik

Aynalı Erik

Dış yüzeyi mürdüm eriğine
benzer. Ama onun gibi oval
değil, yuvarlaktır. Üstelik
mürdüm eriği gibi mayhoş
değil, tatlıdır. Yoğun aroması
sayesinde reçel, marmelat
ve komposto yapımına çok
uygundur.

Aynalı erik sarı, turuncu
ve kırmızı tonlarda
görülebilir. Bir bahçe
meyvesi olarak hemen her
yerde karşımıza çıkar.

Tadı hem tatlı hem
de hafif mayhoştur.
Oldukça sulu ve
liflidir.

Pasta ve tatlı yapımında
da kullanılır. Hasat
zamanı Eylül olduğundan
soğuk kış günlerine
kadar tezgâhlarda
görülür.

Yaş meyve
olarak
tüketildiği gibi
kurusu da çok
sevilir.

Üryani Eriği
Ülkemizde sadece
Kastamonu’da yetişir.
“Ala erik” adıyla da
tanınır.

Ufak,
koyu mavi
tonlardadır.
Tadı
mayhoştur.

42

HA Zİ R AN

2021

Genelde kurusu tüketilse
de reçel, marmelat,
pestil ve komposto
yapımında da kullanılır.

Erik, Türk mutfazğeıntleınri arasında
vazgeçilmez lez nlı saray
yer alıyor. Osma kullanılarak
mutfağında erikçok tarif var.
hazırlanan pek

Diğer meyvelere
kıyasla eriğin şeker
oranı düşüktür.
İçerdiği vitaminlerle de
vücudumuza sağlık verir.
Sen de ara öğünlerde
abur cubur yerine erik
gibi mevsim meyveleri
tüketebilirsin.

Erik kurutulmaya çok
uygun bir meyvedir.
Erik kurusu; leblebi,
badem, ceviz, fındık gibi
kuruyemişlerle birlikte
sevilerek tüketilir.
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Bu Benim Hobim

Ege ile Özge’nin
Hobi Dünyası

Hem boş zamanını
değerlendirmek hem
zihnini dinlendirmek
hem de becerilerini
geliştirmek ister
misin? O zaman Ege
ile Özge’nin hobi
dünyasına sen de
katıl…

Günlük
Tutmak
Ne yazıyorsun Özge?
Elindeki o defter ne?

Bu defter benim
günlüğüm. Gün içinde
yaşadıklarımı, geleceğe
ilişkin hedeflerimi ve
kurduğum hayalleri
günlüğüme yazıyorum…

Günlük tutmak; herkesin
rahatlıkla yapabileceği, en
kolay ve faydalı hobilerden
biridir. Gezip gördüğümüz
yerleri, yaptığımız
gözlemleri, başımızdan
geçen olayları yazdığımız
günlükler zaman içinde en
yakın arkadaşlarımızdan
biri olur.

Yıllar sonra günlüklerimize
bakarak geçmişte
yaşadıklarımızın güzel birer
anıya dönüştüğünü görür, eski
günleri tebessümle hatırlarız.

Günlük tutmak için özel
bir deftere ihtiyacım var
mı?

Günlüğüme o gün
yaşadıklarım dışında neler
yazabilirim?

Peki günlüğüme her gün
yazmam gerekir mi?

Peki günlük tutmak
hangi becerilerimizi
geliştirir?

Günlük tutmak
psikolojimizi de olumlu
etkiler mi?
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Hayır Ege. Günlük tutmak için
herhangi bir defter ya da eski
bir ajanda kullanabilirsin. Defter
kapağını çıkartmalarla süsleyebilir,
renkli kâğıtlarla kaplayabilir, canının
istediği renklerle boyayabilirsin.

Okuduğun kitapta hoşuna giden
bir cümleyi, sevdiğin şarkının
sözlerini, ya da eğlenceli deyim
ve tekerlemeleri günlüğüne
yazabilirsin.

Tabii ki gerekmez. Günlük tutmak
tamamıyla kişisel bir uğraştır.
Günlüğüne bazı günler kısa, bazı
günler uzun yazabilir; bazı günler
de hiç yazmayabilirsin.

Günlük tutmak; bize duygu ve
düşüncelerimizi yazılı olarak
ifade etmeyi öğretir, el yazımızı
güzelleştirir ve hafızamızı
güçlendirir. Bizi daha düzenli,
disiplinli ve planlı hâle getirerek
akademik başarımızı destekler.
Evet, günlük tutmanın insanı
rahatlatıcı bir etkisi de vardır.
Yaşadığımız olayları yazarken diğer
insanlarla empati kurar, onları daha iyi
anlarız. Gelecekle ilgili beklentilerimizi
yazarken hayal gücümüzü geliştirir,
kendimizi daha mutlu hissederiz.
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Okumayı Seviyorum

Liam’ın küçük dokunuşları büyük
değişimlere yol açar. Mevsimler
geçtikçe bahçe büyür ve şehrin
havası güzelleşir.

PETER BROWN
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Ağaçlarla, çiç ahçeleri hepimiz
bitkilerle süslü ba kahramanımız
çok severiz. Am evmekle kalmıyor,
Liam bahçeleri sahçıvan olmak
aynı zamanda b ihirli dokunuşuyla
istiyor. Liam’ın sler kocaman bir
küçücük yeşillik ı dönüşüyor?
bahçeye nasıl m
ında ilgi ve
ığı kapının ard
d
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bırakmaz.
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Liam, yüksek beton
binalarla dolu
kasvetli bir şehirde
yaşamaktadır.
Mahallesinde keşif
gezileri yaparken
hiç olmadık bir yerde
küçücük bir yeşillik
görür.

Sen de doğaya ilgi duyuyor
ve çevreni güzelleştirmek
istiyorsan Liam’ın
macerasından çok şey
öğrenebilirsin. İhtiyacın olan
biraz toprak, biraz su ve
çokça sevgi.

Kitabın Künyesi
Meraklı Bahçe
Yazan: Peter Brown
Çeviren: Sevin Okyay
Resimleyen: Peter Brown
Yayınevi: Hep Kitap, 2018
Sayfa Sayısı: 36
ISBN: 978-605-192-151-8
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Akdeniz Foku
Badem, PTT
Pullarında
En İyi Avrupa
P u l u Ya r ı ş m a s ı ’ n a
Badem’le Katılıyoruz
PTT, Avrupa Posta Birliği
tarafından düzenlenen “En İyi
Avrupa Pulu” yarışmasında
ülkemizi temsil ediyor. Avrupa
ülkelerinin ulusal posta
idarelerinin katıldığı yarışma
bu yıl, “Nesli Tükenmekte Olan
Ulusal Yaban Hayat” temasıyla
yapılıyor.
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Badem, teda ine konu olmuş ve
haber bültenlerdan çok sevilmişti.
halkımız tarafın bırakıldıktan sonra
Doğal ortamınauzaklaşmamış,
da insanlardan zerken
kıyılarımızda yüi.
görüntülenmişt
Yarışmanın kazananı internet üzerinden
yapılan oylamayla belirleniyor. Sen de
9 Eylül 2021 tarihine kadar
https://europa2021.posteurop.org/
adresine girerek oylamaya katılabilirsin
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PTT yarışmaya Akdeniz
foku anı pulu ile katılıyor.
Pulda resmedilen
Akdeniz foku da hayli
tanıdık: 2006 yılında
yaralı hâlde bulunan ve
tedavi edildikten sonra
doğal ortamına bırakılan
sevimli dostumuz
Badem…

Kargo kolileriyle ilgili matematik işlemlerini çözelim.

2kg

5kg

10kg

A
+

=

-

=

+

=

B

C
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Cevap: A) 57, B) 10, C) 80

PTT’yi Tanıyalım
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Etkinlik

Size çevreyle ilgili bir mesajımız var.
Alfabetik kodlarla yazılan şifreyi çöz, mesajı oku.
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Cevap: Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz olur.

A

Balıkçı teknesini hayalimizdeki renklere göre boyayalım.
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Yelkenli gemiyi limana ulaştıralım.

P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

51

Yazalım

Bu sayımızda renklerin
ingilizcesini öğreniyoruz.

Orange - Turuncu

Pink - Pembe

Green - Yeşil

Yellow - Sarı

1

It is …...........

7

It is …...........

2 It is …...........

5 It is …...........

8

It is …...........

3 It is …...........

6

9

It is …...........

It is orange

4

Purple - Mor
It is …...........

Blue - Mavi

Sayalım
Red - Kırmızı

White - Beyaz

Eşleştirelim: 1-d, 2-f, 3-c, 4-e, 5-a, 6-b, 7-ç

Eşleştirelim

Black – Siyah

a

1

Orange

2

Green

3

Purple

c

4

Yellow

ç

5

Blue

d

6

Red

e

7

Pink

f
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Orange ..............

Green ..............

Purple ..............

Yellow ..............
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Sayalım: Purple: 5, Yellow: 6, Orange: 3, Green: 5, Red:7

Ren
Co
l

r rs
e
l
k ou

Yazalım: 2) Purple, 3) Green 4) Yellow 5) Blue 6) Black 7) Pink 8) Red 9) White

İngilizce Öğreniyorum

Sizden
Gelenler
PTT Çocuk Dergisi’ne mektup,
çizim ve resim gönderen tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
#pttçocuk

pttcocuk

pttcocuk

Arda Demirhan
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haydİ bİze yaz,
yayıMlayalım!
Haydi PTT Çocuk Okuyucusu,
Dergimizdeki içeriklerle ilgili bize
yazabilirsin. Mektubunu bekliyoruz.

Yazışma Adresimiz :
PTT AŞ Genel Müdürlüğü
Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı
Reklam ve Medya Planlama Şube Müdürlüğü
Anafartalar Mah. Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / Ankara
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