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Gezgin Güvercin

Gezgin Güvercin Gaziantep’te

GAZİANTEP
OYUN VE OYUNCAK
MÜZESİ
Atlıkarıncalar, bez bebekler,
ev maketleri, ahşap otomobiller,
sevimli kuklalar, pelüş hayvanlar…
Bu ay birbirinden renkli oyuncakların
sergilendiği bir müzeye misafir oluyorum.
Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde
dedelerimizin ve ninelerimizin oynadığı eski
oyuncaklardan modern oyuncaklara kadar
hayal dünyamızı süsleyen yüzlerce obje var.
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Kış soğuğu iyiden iyiye hissedilmeye
başlayınca soluğu ülkemizin güneyinde
aldım. Ne de olsa güneydeki illerimiz
kışın daha sıcak.
Antalya, Mersin, Adana derken
kanatlarım beni Gaziantep’e kadar
getirdi.

üze,
Bey Mahallesi’ndreiskini mi yansıtan
Gaziantep mima kurulmuş.
tarihî bir binadanın genişçe
Üç katlı taş binainanın
bir avlusu var. B da müzenin
altındaki mağarairi olarak
bölümlerinden b
düzenlenmiş.
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Şehrin tarihî
yapıları arasında
neşeyle uçarken ne
göreyim! İçi oyuncak
dolu kocaman bir müze:
Gaziantep Oyun ve
Oyuncak Müzesi!

Müzedeki bölümler oyuncak
teknolojisinin nasıl geliştiğini
gösteriyor. Oyuncak yapımında
kullanılan malzemeler bile farklılaşmış.
Eskiden ahşap ve bez gibi malzemelerden
yapılan oyuncaklar zaman geçtikçe
plastikten yapılmaya başlanmış. 1700’lü
yıllardan günümüze oyuncaklar
değişse de çocukların oyuncak
tutkusu aynı kalmış.
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Müzede geleneksel Türk oyuncaklarının
yanı sıra dünya oyuncaklarını da görmek
mümkün. Pinokyo kuklalarıyla Barbie
bebekler bu oyuncaklardan yalnızca
birkaçı.

At arabası,
fayton, bisiklet, otobüs,
tren… Müzede pek çok
taşıt türünde oyuncak var.
Fil, zürafa, deve, maymun,
papağan… Hatta nesli
tükenmiş dinozorlar
bile burada!
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Tem
el
Re

Bu Kızılderili kabilesiyle
kim bilir ne heyecanlı
oyunlar oynanır. Hayal
gücünün sınırı yok!

r musunuz?
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is

Bu çizgi film
karakteri ıspanak yiyip
güç depolar ve Safinaz’ı
Kaba Sakal’dan kurtarırdı.
Onlar da burada! Çizgi film
karakterlerinin maketlerinin
sergilendiği sinema galerisi,
müzenin en ilgi çekici
bölümlerinden.
Gözlerimi
alamadığım oyuncaklar
arasında bebekler de var.
Bez, porselen, plastik…
Bu bebekler annelerimizin,
ninelerimizin oyunlarına
eşlik etmiş.

Gaziantep Oyun ve Oyuncak
Müzesi’nde gördüğüm renkli dünya
beni öylesine etkiliyor ki zamanın
nasıl geçtiğini anlamıyorum!
Ne çabuk akşam olmuş!
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Neyse müzedeki pelüş
oyuncaklardan birine sarılıp güzelce
uyuyayım. Gezime yarın kaldığım
yerden devam ederim. Bu kocaman
şehirde keşfedecek çok şey var!
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2

1

Venüs, Güneş’e uzaklık
bakımından Merkür’den
sonra 2. sırada yer alsa da
Güneş sistemindeki en sıcak
gezegendir. Çünkü Venüs’ün
atmosferindeki karbondioksit
bulutları sera etkisi yapar ve
gezegenin yüzeyini ısıtır.
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Nepal bayrağı,
dünyanın dikdörtgen
olmayan birkaç millî
bayrağından biridir.

6

Hollanda’nın Amsterdam
şehrindeki NEMO Bilim Müzesi,
gemi şeklindeki tasarımıyla
ilgi çekiyor. Ziyaretçilerin fizik,
kimya, biyoloji gibi alanlarda
deneyler yapabildiği müzede
tarihi değiştiren icatlar da
tanıtılıyor. Müzede uzaydan
Dünya’ya düşmüş gerçek bir
gök taşı da sergileniyor.

Bir pilotun “kaptan pilot”
mu yoksa “yardımcı pilot”
mu olduğunu nasıl anlarız?
Tabii ki üniformasındaki
çizgilere bakarak. Kaptan
pilotun üniformasında
4, yardımcı pilotun
üniformasında ise 2 veya 3
çizgi vardır.

“Narlar ve Ayvalar”
adlı eseriyle bilinen
Şeker Ahmet Paşa,
hayattayken Louvre
Müzesi’nde resmi
sergilenen ilk Türk
ressam olmuştur.

12

Ukrayna’nın Kiev
Şehri’ndeki Arsenalna
Metro İstasyonu, dünyanın
en derin metro istasyonu
kabul edilmektedir.
İstasyon 105.5 metre
derinliğe sahiptir.

5

7

Kan kelebeğinin
kanatları üzerindeki
kırmızı benekler o
kadar güzeldir ki
onu uçan bir güle
benzetebiliriz.
Ana vatanı Fas olan
bu sevimli dostumuz
çiçeklerin en yakın
arkadaşıdır.

8

Sizce de bu çiçek,
yemyeşil dalların üzerine konmuş
rengârenk kanatlı bir kuşa
benzemiyor mu? Belki de bu
nedenle “cennet kuşu” ya da “turna
gagası” olarak adlandırılıyor.
Güney Afrika kökenli bu tropikal
çiçek, dünyanın hemen her yerinde
ev bitkisi olarak yetiştirilebiliyor
ve narin görünümüyle hayranlık
uyandırıyor.
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Afacan Dostlarımız

Onlar Hem Karada Hem Suda
Ya ş a y a b i l i y o r

İKİ YAŞAMLILAR
YAŞAMLILAR
İKİ
Penguen, timsah, kurbağa,
kaplumbağa… Onları bazen balıklar
gibi su altında, bazen de kara
canlıları gibi yer üstünde görürüz.
Her iki yaşama da uyum sağlayan
bu dostlarımıza “yüzergezer” ya da
“amfibi” canlılar deriz.
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Nerede Yaşarlar?
Amfibi hayvanlar genellikle
ırmaklarda, bataklıklarda,
göllerde ya da sığ denizlerde
yaşarlar. Yaşadıkları yerin nemli
olması ve fazla güneş almaması
gerekir. Kurak bölgelerde hayatta
kalamazlar. Bazı iki yaşamlı
hayvanların maalesef nesli
tükenmiştir.

EN
U
G
N
E
P

Bazıları ise nesli tükenmekte
olduğu için koruma altına
alınmıştır.

Hem karada hem suda
vakit geçirmeyi seven bu
dostlarımızı biraz yakından
tanıyalım.

Genellikle
Güney
yarım kürede
yaşayan penguenler
derilerinin kalınlığı
sebebiyle soğuk hava
şartlarına oldukça
dayanıklıdır.

Penguenlerin
kısa tüylü kanatları
uçmaya yaramaz fakat
suya daldıklarında çok iyi
birer yüzgeç olurlar.
“İmparator Penguen”
en büyük, “Küçük Mavi
Penguen” ise en küçük
penguen türüdür. Genelde
deniz canlılarıyla
beslenirler.
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Kaplumbağaların
bazı türleri
amfibidir. Yani hem
karada hem suda
yaşayabilirler.
Amfibi kaplumbağa
türleri arasında en
yaygın olanı ise
kırmızı yanaklı su
kaplumbağasıdır.

İri su kuşu
türlerinden olan
pelikanlar, ılıman ve
sulak yerlerde yaşar.
Kuvvetli bacakları, suda
hızlıca hareket etmelerini
sağlayan perdeli
ayakları, uzun gagaları
ve geniş boğaz
keseleri vardır.
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Bırakıldıkları
yere hızlıca uyum
sağlayan bu canlılar
dünyanın hemen her
yerinde görülebilir.
Dişleri olmasa da güçlü
çeneleri sayesinde yiyecekleri
rahatlıkla çiğneyebilirler.
Evcil hayvan olarak da
beslenebilen kaplumbağalar
uygun şartlarda 30 yıla
kadar yaşayabilir.

Sosyal canlılar
olan pelikanlar,
suya yakın geniş
kumluklarda hep birlikte
vakit geçirmeye bayılırlar.
Onları karada ve havada
gördüğümüz gibi denize
dalıp balık avlarken de
görürüz.
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Kertenkeleye
benzeyen bu
güzel renkli hayvanı
nehirlerde, göllerde,
bataklıklarda, taş ve
yosunların arasında
bulabilirsiniz.

TİM
S
Timsahlar
sıcak bölgeleri,
bataklık ve su
kenarlarını sever.
Gösterişli vücutları kemiksi
pullarla kaplıdır ve çeneleri
çok güçlüdür. Derilerinin
rengi sayesinde vahşi
doğada kolayca
gizlenebilirler.

K

Semenderlerin
gövdeleri düzensiz
lekelerle kaplıdır.
Kafaları vücutlarına göre
iri, kuyrukları uzundur.
Karides, solucan ve böcek
larvalarıyla beslenen bu
canlılar uygun şartlarda
50 yıldan fazla
yaşayabilirler.
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Kısa bacakları
nedeniyle karada
pek hızlı yürüyemezler
fakat suda çok iyi birer
yüzücüdürler. Genellikle
balık türleri, kuşlar
ve yaşadıkları suya
gelen memeliler ile
beslenirler.

ĞA
A
B
R
U

Kurbağalar
için sulak ve
sıcak tropikal
bölgeler muhteşem
yaşam alanlarıdır.
Onlar, omurgalı
hayvanlar arasındaki
en küçük
canlılardır.

Suya üreme
zamanlarında
ihtiyaç duyarlar çünkü
‘iribaş’ denen minik
kurbağa yavrularının
yaşamı suda başlar.
Kurbağalar genellikle
küçük böcekler,
solucanlar, karıncalar
ve minik balıklarla
beslenir.
P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

19

Nedir?

SERACILIK

Seracılık, kapalı alanda
yapılan tarımsal faaliyettir.

Örtü Altında Tarım

“Peki insanlar niçin açık hava
yerine kapalı alanda tarım
yapsın?” diye sorduğunuzu
duyar gibiyiz.
Haydi bu soruya
birlikte yanıt verelim.

Sera Nedir?
Naylon ya da camdan
yapılmış çadıra benzeyen
kapalı alanlara “sera”
denir. Seralar meyve,
sebze ve süs bitkisi
yetiştirmek; yani tarım
yapmak için kurulur.
Seralarda yapılan tarıma
ise “seracılık” ya da “örtü
altı yetiştiriciliği” denir.
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Niye Yapılır?
Açık hava yerine serada tarım yapmanın
2 temel nedeni vardır:

1

Yetiştirilen Ürünü
Hava Olaylarından Korumak
Kar, yağmur, dolu, fırtına gibi hava olayları
yetiştirilen bitkinin yapraklarına, dallarına
ya da meyvelerine zarar verebilir. Bitkinin
gereğinden fazla sulanmasına ya da
soğuktan donmasına neden olabilir.
Özellikle sert kış koşullarında süsleme ve
hediye için yetiştirilen narin çiçekler kırılıp
incinebilir. Seralar sayesinde yetiştirilen
ürün hava olaylarından korunur.

2

Yetiştirilen Ürüne
Uygun Sıcaklığı Sağlamak
Her bitkinin büyümek, çiçek açmak ya da
meyve vermek için Güneş’e ve uygun bir
sıcaklığa ihtiyacı vardır. Özellikle kış aylarında
ya da soğuk iklimlerde Güneş daha az
göründüğünden tarım için gerekli sıcaklık
değerlerine ulaşmak kolay değildir.
Seralardaki kapalı ortam açık havaya göre
daha sıcak olur. Ayrıca seraları tıpkı evlerimiz
gibi soba ya da kalorifer sistemi ile ısıtmak
mümkündür. Seracılık sayesinde soğuk kış
günlerinde bile bitki yetiştirmeye uygun ortam
sıcaklığı sağlanır.
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Yaz Sebze ve Meyveleri

Süs Çiçekleri

Sebze ve meyveleri mevsiminde
tüketmeye özen gösteriyoruz. Ama
yine de bahar ve yaz aylarında
yetişen meyve ve sebzelere kışın
da ihtiyaç duyabiliyoruz.
Kışın pazar ve market
tezgâhlarında gördüğümüz
domates, salatalık, biber, patlıcan,

Dekoratif amaçlarla ya da
sevdiklerimize hediye etmek için
satın aldığımız çiçekler genellikle
sera ortamında yetişir. Gül,
karanfil, zambak, begonya, orkide,
nergis bu çiçeklere birer örnektir.

kabak, marul, maydanoz, yeşil
soğan gibi sebze ve meyveler
genellikle seralarda yetişir.

Türkiye’deki seralarda en
çok domates yetiştiriciliği
yapılmaktadır.

Yüksek Sıcaklık İsteyen
Meyveler
Bazı meyveler çok yüksek
sıcaklık ister. Buna en güzel
örnek muzdur. Antalya ve Mersin
gibi güney illerimizde çok sayıda
muz serası bulunur ve muz
üretimi için gereken yüksek
sıcaklık sera ortamında sağlanır.
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Mango, avokado gibi
tropikal meyveler de
çoğunlukla seralarda
yetiştirilir.

Seracılığın Faydaları
Seracılık tarımsal üretimin dört mevsim
devam etmesini sağlar. Bu sayede yaz –
kış demeden ihtiyaç duyduğumuz temel
gıdaları üretebiliriz.
Seracılık toprak, su ve enerji tüketimi
açısından da tasarruflu bir tarım
yöntemidir.

Seralarda kurulan çok katlı
saksı sistemleri, toprak ve su
tasarrufu sağlar. Seralar Güneş
enerjisini depolayarak da ısıtma
maliyetini düşürür.
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Özge ile Ege

Dünyamızı Renklendirir ,
Hayal Gücümüzü Geliştirir

Özge en çok doğa resimleri
yapmayı seviyor.

R e s i m Ya p m a k
Resim yapmak; renkli ve eğlenceli bir hobi. Üstelik çok
da kolay. Birkaç boya kalemi ve bir defter yaprağıyla bile
birbirinden güzel resimler yapabiliriz. Farklı boya türleri,
değişik kağıtlar ve çeşitli malzemeler kullanarak resim
yeteneğimizi daha da geliştirebiliriz.

Peki bu hobinin
okul başarımızda
ve sosyal hayatta
bize pek çok fayda
sağladığını biliyor
musunuz?

Dağlar, denizler, ormanlar,
çiçekler… Özge’nin resimleri,
dünyamızın güzellikleriyle dolu.

Özge boş
zamanlarını resim yaparak
değerlendiriyor.
Resimlerini bazen resim defterine
bazen de renkli fon kağıtlarına
yapıyor. Resim yaparken kuru boya
kalemleri ya da pastel boyalar
kullanıyor. Bazı resimlerini
de sulu boya ve fırçayla
yapıyor.
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Özge,
yaptığı resimleri
sevdiklerine hediye
ediyor. Anneler gününde
annesine, babalar
gününde babasına
resim yapmıştı.
Onun resimlerinde
ağaçları mor, bulutları
kırmızı, güneşi mavi
görürseniz şaşırmayın.
Çünkü Özge, renkleri
özgürce kullanıyor.

Dayısı,halası ve
kuzenlerine de birer
resim armağan etti.
Paylaşmak ne güzel şey…
Hepsi çok mutlu oldu
ve Özge’ye teşekkür
ettiler.
Bazen de
resimlerini el işi
kâğıdı, pamuk, düğme,
boncuk gibi malzemelerle
süslüyor. Bu resim
tekniklerini uygularken
cetvel, makas ve
yapıştırıcı kullanıyor.
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Özge, Ege
için de bir resim
yaptı. Bu sürpriz hediye
Ege’yi çok sevindirdi.
Peki ya Ege? Acaba o da
Özge gibi güzel resim
yapabilir mi?

Bu değerli hediye için çok
teşekkür ederim Özge.

Keşke ben de senin gibi güzel resim
yapabilsem. Bazen deniyorum ama
seninkiler kadar iyi olmuyor.

Uğraşıyorum ama çizimlerim
çok iyi değil.
Gerçeğe benzemiyor.
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Hayal gücü mü?

Bir şey değil.

Aslında biraz uğraşsan
sen de yapabilirsin.

Gerçeğe benzemek zorunda değil ki.
Onlar senin çizgilerin. Hayal gücünü
ve renk dünyanı yansıtması gayet
normal.

Hiç bu açıdan bakmamıştım.
Çok eğlenceliymiş.

Rahatlatıcı mı?
Nasıl yani?
O zaman okuldaki
başarımız da artar.

Evet hayal gücü. Resimlerimiz hayallerimizin
ürünüdür. Hiç gitmediğimiz yerleri bile hayalimizde
canlandırıp resmedebiliriz.

Evet çok eğlenceli.
Üstelik rahatlatıcı da.

Resim yapmak zihnimizi dinlendirir.
Zihnimiz dinlenince derslerimize ve
kitaplarımıza daha rahat odaklanırız.

Tabii ki. Resim yapmak; odaklanmamızı
kolaylaştırır. Görsel hafızamızı güçlendirir.
Bunlar hep okul başarımızla ilgili şeyler.
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Resim yapmanın sosyal becerilerimize
de faydası var mı?

Renkleri nasıl kullanırız?
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Aslında var. Resim yapmak duygularımızı ifade etmenin
bir yoludur. Sözle ya da yazıyla söyleyemediğimiz
şeyleri renkleri kullanarak ifade edebiliriz.

Kullandığımız renkler ruh hâlimize göre değişir.
Neşeli olduğumuz günlerde daha canlı ve açık
renkler seçeriz. Hüzünlü olduğumuz günlerde de
daha koyu renkler kullanırız.

O kadar güzel anlattın ki ben de resim
yapmaya karar verdim.

Bunu duyduğuma sevindim.

Hatta ilk resmimi de sana
hediye edeceğim.

Çok incesin Ege.
Hadi başlayalım.

Ama önce biraz hayal
kurmam lazım.

Ha ha ha…
Bak resim yapmayı öğrendin bile.
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Tabiatın Hediyeleri

K a b a k l a r ı n E n Ta t l ı s ı ,
Çorbaların En Ballısı

Kış mevsiminde pazar
ve market tezgahlarının
vazgeçilmez bir misafiri vardır:
Bal kabağı.

Haydi sofralarımıza
renk, vücudumuza sağlık
veren bu lezzetli misafiri
yakından tanıyalım.
Bal kabağı,
kabakgiller ailesinin en
büyük üyesidir. Turuncu,
sarı ya da yeşil tonlarda kalın
bir kabuğu ve oldukça iri bir
gövdesi vardır. O kadar iridir
ki dilimler hâlinde bile satıldığı
olur. Kabuğu farklı renklerde
karşımıza çıksa da içi
daima turuncudur.

36

OCAK

2022

Bal kabağı
diğer kabak türleri
gibi liflidir. İçerdiği
vitamin ve mineraller
vücudumuza enerji verir.
Bağışıklık sistemimizi
güçlendirerek kış
hastalıklarına dirençli
olmamızı sağlar.

P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

37

Nasıl Tüketilir?
Başta Akdeniz Bölgesi olmak
üzere, ülkemizin pek çok
yerinde yetiştirilebilen bal
kabağı, Türk mutfağında çok
önemli bir yere sahiptir.
Onu en çok “bal kabağı tatlısı”
olarak görürüz.

Genellikle ceviz ve
tahinle servis edilen
bu tatlı, damaklarda
harika bir lezzet
bırakır.

Bal kabağı çorbası da kış
aylarında içimizi ısıtır. ABD’de
geniş aile toplantılarının
geleneksel ikramı olan bu
çorba, ülkemizde de çok
sevilir ve bol bol tüketilir.
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Etkinlik

Öğrendiklerimizi hatırlayalım.
DOĞRU

YANLIŞ

Bal kabağı, patlıcangiller ailesindendir.
Kabak çekirdeği, bal kabağından elde edilir.
Cevap Anahtarı: Y, D, Y, Y, Y

Bal kabağı, karpuz ve
kavun gibi toprakta yetişir.
Tıpkı onlar gibi sebze değil,
meyvedir. Ekilme zamanı
bölgeden bölgeye farklılık
gösterse de genellikle
bahar aylarıdır.

Bal kabağı, bal kabağı ağacında yetişir.
Bal kabağı, sadece Akdeniz Bölgesi’nde yetişir.
Bal kabağı sebzedir.

Televizyon izlerken ya da
sohbet ederken tükettiğimiz
kabak çekirdeği de bize
bal kabağının hediyesidir.
Bal kabağının ortasındaki
çekirdekler kurutulup
kavrulduktan sonra çok lezzetli
bir atıştırmalık olur.

Yukarıdan aşağıya: 6, 4, 5, 7

Kabakları türlerine göre sayalım.

Faydaları saymakla
bitmeyen ve farklı şekillerde
değerlendirilen bal kabağı ev
dekorasyonunda da kullanılır.
Farklı şekillerde kesilip renk
renk boyanan bal kabakları, ışık
ve mumlarla süslenerek evimize
güzel bir görüntü verir.
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Birlikte Okuyalım

Bu Masaldan Ne Öğrendik?

İki İnatçı
Keçi
Bir varmış, bir yokmuş.
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; güzel mi
güzel bir köyde, iki keçi yaşarmış.
Bu keçiler hiç iyi geçinemez, sık sık kavga edermiş.
Kavgalarının sebebi de hep küçük şeylermiş.
Bir de inatçılarmış ki sormayın gitsin.
Biri fıstık ağacının gölgesinde uyusa diğeri ceviz
ağacının gölgesinde uyurmuş. Biri nehrin sağ tarafında
otlasa diğeri sol tarafında otlarmış.
Anlayacağınız biri ne yapsa diğeri tam tersini
yaparmış.
Günler böylece geçip gidiyor, keçi dostlarımız
inatçılıktan vazgeçmiyormuş.
Yine bir yaz günü ikisi de yemyeşil çimenlerde
otlamaya çıkmışlar.
Biri nehrin sağında, diğeri solunda; otlaya otlaya
gezerken köprünün ortasında karşılaşmışlar.
Biri demiş “Önce ben geçeceğim!”
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Bu La Fontaine masalından
çıkarabileceğimiz dersler var:

Diğeri demiş “Hayır ben!”
Burun buruna gelip birbirlerini itmeye başlamışlar.
Birbirlerini itmeye güçleri yetmeyince toslaşmaya
başlamışlar: Tosss!
Bir tos, bir tos, bir tos daha derken köprü sallanmaya
başlamış.
Bizim inatçı keçiler dengelerini kaybedip köprüden
düşmesin mi!
Nehrin serin sularında sürüklenirken akılları başına gelmiş
tabii.
“Keşke ikimiz de bu kadar inatçı olmasaydık.” demişler.
Kıyıya çıktıklarında artık inatçılık etmeyeceklerine söz verip
barışmışlar.
Yemyeşil çimenlerde mutlu mutlu yaşamışlar.

Bu La Fontaine masalı, bize
inatçılığın zararlarını anlatır. Küçük
şeyler yüzünden tartışmak ve
kavgacı davranmak, karşı tarafa
olduğu gibi bize de zarar verir.
Arkadaşlarımızla aramızdaki
sorunları konuşarak ve birbirimizi
dinleyerek çözebiliriz. Çevremizle
iyi iletişim kurarsak ufak sorunların
büyümesini önler ve daha mutlu
oluruz.
Park, köprü, yol, okul, hastane gibi
toplumsal alanlar yalnızca bize ait
değildir. Tıpkı bizler gibi başkalarının
da bu yerleri kullanma hakkı vardır.
Birbirimizin kullanım hakkına saygı
duymayı ve paylaşmayı bilmeliyiz.
Gerektiği durumlarda başkalarına
öncelik tanımalı ve toplumsal
kurallara uymalıyız.

La Fontaine masallarından
derlenmiştir.
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Okumayı Seviyorum

Zaman Bisikleti
BİLGİN ADALI

Zaman sadece ileri doğru
mu hareket eder? Yoksa
zamanda geriye gitmek
mümkün müdür? Yağmur
ve Damla’nın geliştirdiği
“zaman bisikleti” ile mümkün!

Bisikletinize atlayıp zaman
yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz?
Geçmiş çağlara gitmek, o yıllarda
yaşayan insanlarla ve hayvanlarla
tanışmak ne ilginç bir deneyim
olurdu; öyle değil mi?

Kitabımızın kahramanları Yağmur ve
Damla kardeşler, zamanda dolaşmayı
sağlayan bir bisiklet icat ediyor ve heyecan
dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Babaları da
binlerce yıl öncesine uzanan bu serüvende
kahramanlarımızı yalnız bırakmıyor.
Yağmur ve Damla’nın yolu bir gün Akdeniz’in
en güzel şehirlerinden biri olan Antalya’ya
düşüyor. 500 bin yıl önce bir yerleşim yeri olan
Karain Mağarası’nda kendileri gibi iki kardeşle
tanışıyorlar: Çuka ve Anin.
Çuka ve Anin’in el becerileri ve pratik
zekâlarıyla geliştirdikleri icatları gözlemliyor
ve onlardan ateş yakmayı, su taşımayı, balık
tutmayı öğreniyorlar. Tabii bir de en yakın
dostlarımız köpeklerin nasıl evcilleştirildiğini…

Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan
bu kitap hem çok eğlenceli hem
çok öğretici. 2022’nin kitap listesinde
Zaman Bisikleti’ne de yer açın!

Kitabın Künyesi
Zaman Bisikleti
Yazan: Bilgin Adalı
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı: 125
ISBN: 9789750703508
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Sinema ve Çocuk

Neşeli
Ayaklar

Film, Antarktika’da yaşayan bir grup penguenin
hikâyesini anlatıyor. Her biri birbirinden şirin bu
penguenler şarkı söylemeyi çok sevmektedir.
Gezerken, yüzerken, yemek yerken, hatta
konuşurken sürekli şarkı söylerler.
Mumble ise şarkı söylemek konusunda diğer
penguenler kadar yetenekli değildir.

Onun başarılı olduğu başka bir yeteneği
vardır: Dans etmek!
Ayak uçlarını ve topuklarını yere vurarak
“tap dansı” yapan Mumble, tam bir
ritim tutma ustasıdır. Ancak ailesi ve
arkadaşları onun bu yeteneğine yeteri
kadar değer vermezler.

Mumble bir
süre ümitsizlik
yaşasa da kısa bir
yolculuğa çıkar ve
arkadaşı Gloria ile
birlikte yeteneğini
herkese kabul
ettirir.

Oscar ödüllü bir animasyonla
neşelenmeye ne dersiniz?
2006 yılında vizyona giren “Neşeli
Ayaklar” adı gibi neşeli mi neşeli bir
animasyon. Film o kadar sevilmiş
o kadar sevilmiş ki 2011’de ikincisi
çekilmiş. Penguenlerin komik
ve heyecan dolu maceralarını
izlerken zamanın nasıl geçtiğini
anlamayacaksınız.
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Filmin Künyesi
Happy Feet
Tür: Animasyon, Aile, Müzikli
Komedi
Yapım Yılı: 1. Film (2006), 2. Film
(2011)
Ülkesi: ABD – Avustralya ortak yapımı
Senaryo: John Collee, Warren
Coleman, Judy Morris
Yönetmen: Warren Coleman,
George Miller, Judy Morris
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Yaş P

Neşeli Matematik

m
e
l
i
b
ro
Ela 10 yaşında. Peki ya diğer aile üyeleri?
Haydi bu sevimli ailenin yaşlarını hep birlikte bulalım.
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Gönül Nine

Cevap: 1) 10+4=14, 2) 14-6=8, 3) 8x4=32, 4) 10+14+8+10=42, 5) 14x5=70, 6) 70-5=65
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ic

Bu sayımızda
taşıtların İngilizcesini
tanıyoruz.

Araba – Car

Otobüs - Bus

Ambulans - Ambulance

Yat - Yacht

Helikopter - Helicopter
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Hangisi ?
1

Bisiklet – Bicycle

Taksi – Taxi

Tren - Train

İtfaiye Aracı – Fire Truck

Gemi – Ship

Uzay Gemisi – Spaceship

Car

Bicycle

4

Truck

2 Fire Truck

Motorcycle

5

Plane

3

Spaceship

6

Helicopter

Ambulance

Motosiklet - Motorcycle
Ambulance

Kamyon – Truck
Train

Yacht

Yazalım

Balon – Balloon

1

It is a train

2

It is a .......…......

3

It is a …...............

4

It is a ….............

5

It is a …..............

6

It is a …...........

Yazalım: 2 Bus , 3 Plane, 4 Helicopter, 5 Bicycle, 6 Truck

eh

Taş
V

tı laers
l

Hangisi: 2 Fire Truck , 3 Spaceship, 4 Truck, 5 Ambulance , 6 Yacht

İngilizce Öğreniyorum

Zeplin – Zeppelin

Uçak – Plane (Airplane)
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Eşleştirelim: 1 - a, 2 - d, 3 - c, 4 - j, 5 - h, 6 - ı, 7 - b, 8 - f, 9 - e, 10 - i, 11 - g, 12 - ğ

2

3

4

5

6
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7

b. Train

f. Fire Truck

h. Spaceship

i. Bicycle

8

c. Ambulance

g. Plane (Airplane)

j. Balloon

12

9

4
1

ğ. Truck

10

ı. Car
6

11
10
7

5
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Cveap Anahtarı: 1 Yacht, 2 Helicopter, 3 Spaceship, 4 Ship , 5 Car , 6 Bicycle
7 Bus , 8 Balloon, 9 Airplane, 10 Motorcycle

1
2
3

a. Bus

8

d. Zeppelin

e. Ship
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Etkinlik

Alilerin çiftliğinde hangilerini görürüz,
hangilerini görmeyiz?

Bil bakalım ben kimim?

Özlem

Tam bir kitap kurduyum. Kitaplarda
keşfedecek çok şey var.

Bu resmimi öğretmenime
hediye edeceğim.

Can

Ömer

Elim çok lezzetlidir. Kek yapmayı
severim.

Nesneler arasındaki ilişkiyi bulalım.
Dünkü futbol maçında 2 gol attım.

Burcu

Gamze

Enes
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Cumartesi günleri enstrüman
kursuna gidiyorum.

EnesE
Diğer ülkeleri merak ediyor, farklı
kültürlerle tanışmak istiyorum.
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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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