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18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferimiz Kutlu Olsun!
Zaferimizin 107. Yılında
Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
Büyüklerimiz yurdumuzu korumak için
kahramanca savaşıp görkemli zaferler
kazandılar. Zorluklara göğüs gerip bize
özgürce yaşadığımız bir ülke bıraktılar.
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Çanakkale Geçilmez!
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Vatanımızı savmuıznalangurur duyuyor,
kahramanları zorluklarda onları
karşılaştığımızz.
örnek alıyoru

Çanakkale Zaferi, yakın tarihteki en büyük
zaferlerimizden biridir. Milletimizin cesaret ve
fedakârlıkla kazandığı bu zafer; birlik, beraberlik
ve kardeşlik duygusunun önemini gösterir.
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Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale
Savaşı’na yarbay rütbesiyle katıldı.
Bu savaşta askeri dehasını sergileyerek
milletimizin sevgisini ve güvenini
kazandı. Sonraki yıllarda Kurtuluş
Savaşı’na liderlik yaparak ülkemizi
düşman işgalinden
kurtardı.

Nusret Mayın Gemisi, düşman
kuvvetlerinin üstün teknolojili
gemilerini batırarak savaşın seyrini
değiştirdi. Tarihî gemi, bugün Mersin
Tarsus’taki Çanakkale Parkı’nda
sergileniyor ve ziyaretçilerini
gururla selamlıyor.

Seyit Onbaşı Çanakkale
Zaferimizin tarihe geçen
kahramanlarından biridir.
Ağırlığı 200 kilogramı bulan top
mermilerini tek başına sırtlayarak
askerimizin gücünü ve
inancını sembolize
etmiştir.

İstiklal Marşımız
101 Yaşında!

Bu ay aynı zamanda
ülkemizin bağımsızlık
sembollerinden biri olan İstiklal
Marşımızın 101. yaşını kutluyor,
vatan şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’u saygıyla
anıyoruz.
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18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 107.
yılında Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları
ile bütün şehit ve
gazilerimizi saygıyla
anıyoruz.
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Gezgin Güvercin

DOĞA VE BİLİMLE
İÇ İÇE BİR GEZİ:

Gezgin Güvercin’in

Kayseri Macerası

Bu ay İç Anadolu Bölgemize uçuyor, Kayseri
şehrimizin güzelliklerini keşfediyorum. Sultan
Sazlığı Kuş Cenneti’nde başlayan gezim, Kayseri
Bilim Merkezi’ne uzanıyor. Birçok kuş dostumla
karşılaştığım bu macerada hem çok eğleniyor
hem çok şey öğreniyorum.
Erciyes Dağı’nın görkemiyle
karşılaşınca Kayseri’ye yaklaştığımı
anlıyorum. Erciyes, 3917 metre ile
İç Anadolu Bölgemizin en yüksek dağı.

Kayseri’nin hemen her yerinden
görülebilen dağ, bulutlara değen
zirvesi ve karlı yamaçlarıyla
tanınıyor.

Erciyes, Kayseri’nin
simgelerinden biri. Dağ
hem kış hem de yayla turizmi
açısından önemini koruyor ve
yılın her döneminde ziyaret
ediliyor.
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Sultan Sazlığı Kuş Cenneti
Erciyes Dağı’na selam verip kuzeyindeki
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ne uçuyorum.
Afrika ile Avrupa arasında göçmen kuşların
kullandığı iki ana göç yolu, bu kuş cennetinde
kesişiyormuş.

Burada kimleri
görmüyorum ki! Turnalar,
flamingolar, dikkuyruklar…
Bazıları yaşamak, bazıları
durup dinlenmek, bazıları
da yavrularını dünyaya
getirmek için Sultan
Sazlığı’nı tercih
ediyormuş.
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Zengin biyolojik çeşitliliğiyle hayranlık
uyandıran sulak alan, 300 civarında kuş
türüne ev sahipliği yapıyormuş.

Yay Gölü’nün
Sultan Sazlığı’ndaki larımın arasına
ost
kıyısına konup kuş d iyle kucaklayıp
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karışıyorum. Beni se vercin” diyorlar
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Adından da
anlaşılacağı gibi Sultan
Sazlığı’nın büyük kısmı
sazlarla kaplıymış. Yöre halkı
bu sazlardan hasır, sepet ve
süpürge gibi araç gereçler
üretiyormuş. El sanatlarında
da kullanılan sazların ülke
ekonomisine katkısı
büyükmüş.
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Anadolu Harikalar Diyarı
Sultan Sazlığı’ndan havalanıp Anadolu
Harikalar Diyarı’na doğru uçuyorum.
Kayserililerin gezip eğlenmek için
buluştuğu bu mekânda neler var neler!
Hayvanat bahçesi, lunapark, spor
tesisleri, yürüyüş yolları, dinlenme
alanları, kafeler, bilim merkezi…

Kayseri Bilim Merkezi
Ne! Bilim merkezi mi!
Gözlerime inanamıyorum.
Burada kocaman bir
bilim merkezi var. Doğa,
teknoloji ve uzay konularına
meraklı olduğumdan bir hayli
heyecanlanıyorum. Vakit
kaybetmeden Kayseri Bilim
Merkezi’nden içeri süzülüyor
ve yeni keşiflere kanat
çırpıyorum.

Kayseri Bilim Merkezi’nde farklı
temalarda hazırlanmış onlarca etkileşimli
sergi alanı bulunuyor. Atölyeler,
laboratuvar alanları ve planetaryum da
ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ağaç ve bitki türlerini tanıtan
sergi üniteleri bir harika! Buradaki
mikroskoplarla bitkilerin kök, gövde ve
yapraklarını inceleyebiliyorsunuz.

Evren
bölümünde;
Güneş Sistemi’ni
tanıtan, gezegenlerin
hareketlerini ve birbirine
uzaklığını açıklayan çok
sayıda ünite var. Güneş, Ay
ve Dünya’nın dönüşlerini
gösteren maketlerle yıldız
gözlemleme teleskopları
çok hoşuma
gidiyor.
Deprem
simülasyonu sayesinde
deprem anında
neler hissedeceğinizi
deneyimliyor ve kendinizi
nasıl koruyacağınızı
öğreniyorsunuz.
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Merkezdeki fen
bilimleri atölyesinde
ve laboratuvarlarda
arkadaşlarınızla birlikte
deneyler yapabilir;
fizik, kimya ve biyoloji
konularını daha iyi
anlayabilirsiniz.
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TRNUA

FMALİNGO

DKİKURYUK
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SPÜÜRGE

NLİFÜER

PLENATARMUY
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MKİRSOKOP

TLEESKPO

KYASİRE MNATISI

En ilgi çekici yerlerden
biri de planetaryum.
Planetaryumun kubbe
şeklindeki tavanı özel
bir sinema sistemiyle
donatılmış. Astronomi ile
ilgili sinema gösterimlerini
izlerken kendinizi bir
uzay yolculuğunda
hissediyorsunuz.
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Cevap: 1)Turna, 2) Flamingo, 3) Dikkuyruk, 4) Süpürge, 5) Nilüfer, 6) Planetaryum, 7) Mikroskop, 8) Teleskop, 9) Kayseri Mantısı

Öğrendiklerimizi hatırlayalım.

3

5

Güneş Sistemimizdeki
gezegenlerden Merkür, Venüs,
Dünya ve Mars; büyük oranda
kaya ve metalden oluştuğu
için “kaya gezegenler” olarak

Etiyopya’nın şu an 2014
yılında olduğunu biliyor
musunuz? Diğer ülkelerden
farklı bir takvim sistemine
sahip olan Etiyopya, kısa
bir süre önce 2014 yılına
“merhaba” dedi.

adlandırılır. Jüpiter, Satürn,
Uranüs ve Neptün ise çoğunlukla
gazdan oluştuğu için “gaz devi”

1

Hem karada hem
suda yaşayabilen
kunduzlar, su
altında yaklaşık 15
dakika durabilir.

olarak tanınır.

2

Dünya’nın en büyük
ormanlarından biri olan
Kuzey Ormanı, genellikle ladin ve
çam gibi iğne yapraklı ağaçlardan
oluşur. Samur, tilki, geyik, ayı ve kurt
gibi kürklü hayvanlara ev sahipliği
yapar. Sibirya kaplanı da bu
ormanda yaşayan canlılar
arasındadır.
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4

Çikolata kozmosu
adı verilen çiçek, yaz
aylarında mis gibi
vanilya kokar.

6

Gökyüzünü süsleyen
birbirinden farklı bulut türleri
var. Genellikle okyanus ve
büyük deniz kıyılarında
gözlemlenen mammatus
bulutları, ilginç şekliyle
görenleri kendine hayran
bırakıyor.
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Bu Ay Ne Oldu?

EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ

ORMANLARIMIZ
Kalın gövdeleriyle göğe doğru yükselen kocaman
ağaçlar, böceklerden kuşlara türlü türlü canlılar, mis
gibi kokan rengârenk çiçekler, birbirinden lezzetli
yaban meyveleri, şifa kaynağı baharatlar…

Ormanlar bize
keşfedecek ne
çok şey sunuyor,
öyle değil mi?
Bu kocaman
dünyanın kapısını
aralayıp fantastik
bir yolculuğa
çıkmaya ne
dersiniz?
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Ormanlar yalnızca e hayat veren pek çok fayda sağlar:
kalmaz, gezegenimiz

Yağış düzeni
sağlayarak yer
altındaki ve yer
üstündeki temiz su
kaynaklarımızı
besler.

Beslenme,
ısınma, barınma
gibi birçok temel
ihtiyacımızı
karşılar.

Kâğıttan mobilyaya,
ulaşım araçlarından yer
döşemesine kadar gündelik
hayatta kullandığımız pek çok
temel ürüne hammadde
sağlar.

Erozyonu ve
selleri önleyerek
topraklarımızı korur.

Atmosferdeki
karbondioksiti
emerek sera gazlarının
ve küresel iklim krizinin
olumsuz etkilerini
hafifletir.
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Fotosentez yaparak
oksijen üretir ve
soluduğumuz havayı
temizler.

Canlılar arasındaki
besin zincirini ve
dünyamızın ekolojik
dengesini korur.
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ORMAN TÜRLERİ
Ormanları ev sahipliği yaptıkları en yaygın
bitki türüne göre sınıflandırabiliriz:

Yaprak Döken
Ağaçlardan Oluşan
Ormanlar

Sklerofil Ormanlar
Kalın ve sert
yapraklı kısa ağaçlardan
ve çalılardan oluşan
ormanlardır. Bu ağaç ve
bitki türüne “maki” de
denir. Ege Bölgemizdeki
ormanlarımız bu
orman türüne örnek
gösterilebilir.

İğne Yapraklı
Ağaçlardan Oluşan
Ormanlar

Çam, ardıç, göknar,
ladin gibi iğne yapraklı
ağaçlardan oluşurlar. Bu
ormanlar yılın her döneminde
yemyeşildir. Kutuplara yakın
soğuk iklimlerde görülürler. Bu
orman türünün en büyük ve
en bilinen örneği Kanada ile
Kuzey Avrupa ve Kuzey
Asya’ya yayılan Kuzey
Ormanı’dır.

Sarıçam, tayga ormanında
en çok görülen ağaç
türlerinden biridir.

Meşe ve kızılçam
ülkemizde çokça yetişen
ağaç türlerindendir.
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Sonbaharda yapraklarını
döken ağaçlardan oluşurlar.
Bu ormanlarda çınar, gürgen,
kayın, kavak gibi ağaçlara
rastlanır. Özellikle Kuzey
Yarım Küre’de, ılıman
iklim koşullarının hâkim
olduğu alanlarda
görülürler.

Meşe, akçaağaç, kayın, kestane,
ıhlamur, ceviz gibi geniş yapraklı
ağaçlar kışın yapraklarını döker.

Dünyada bitki ve
hayvan çeşitliliğinin en
yoğun olduğu ormanlardır.
Sürekli yağış aldıkları için
“Yağmur Ormanları” olarak
da adlandırılırlar. Dünyamızın
Ekvator’a yakın bölgelerinde
görülürler. Amazon Yağmur
Ormanı bu orman türünün
en büyük ve en bilinen
örneğidir.

Tropikal Ormanlar

Ege Bölgesi’nde sık rastlanan
zeytin ağacı, bodur ve sert
yapraklı bir ağaç türüdür.

Uzun ve renkli
gagalarıyla tanınan
tukan kuşları Amazon
Yağmur Ormanları’nın
sakinleri arasında.
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Haydi Ağaç Dikelim!
Orman Haftası her yıl 21 – 26 Mart tarihleri
arasında kutlanır. “Ağaç Bayramı” olarak da
adlandırılan bu haftada hem ağaçların bakımı
yapılır hem de yeni fidanlar dikilir.

Peki sen hiç fidan diktin mi?

Ailemizle,
öğretmenimizle,
arkadaşlarımızla
iş birliği yaparak
yaşam alanlarımızı
ağaçlandırabiliriz.

Ormanlarımızı
korumak kadar
büyütmek de
önemlidir.

Yeşil
alanlarımızı
genişletmek ve
orman varlığımızı
çoğaltmak için biz
de bir şeyler
yapabiliriz.
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Ülkemizde
ağaçlandırma
çalışmaları yapan
birçok kurum, vakıf
ve dernek var.

İşe
bahçemizdeki ya
da sokağımızdaki
uygun alanlara
fidan dikerek
başlayabiliriz.
Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın
“Geleceğe Nefes”
isimli ağaçlandırma
kampanyasına destek
verebiliriz.

Bunun için
gelecegenefes.org
adresini ziyaret ederek
bir fidan sahibi olabilir,
sevdiklerimiz adınafidan
bağışlayabiliriz.
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Afacan Dostlarımız

B u K ö p e k l e r Ç o k Ta t l ı

Mİnİk
Patİler
Onlar; sevimli suratları, masum bakışları
ve sevgi dolu tavırlarıyla dünyamıza neşe
katar. Bazen yalnızlığımızı paylaşan bir dost,
bazen oyunlar oynadığımız bir arkadaş olur;
yanımızdan hiç ayrılmazlar.

Ufak
sakarlıklarıyla bizi
gülümseten, sürpriz
yetenekleriyle şaşırtan,
duygusallıklarıyla içimizi
ısıtan minik patilerden
bahsediyoruz.
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Haydi
evlerimizde
yaşayan ve
ailemizin bir üyesi
haline gelen can
dostlarımızı biraz
yakından tanıyalım.
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Köpekler, sahiplerine kısa sürede alışır
ve yaşadıkları evi çabucak benimser. Bu
nedenle köpek sahiplenme, geçici bir heves
ya da heyecanla değil; sevgi ve sorumluluk
duygusuyla yapılmalıdır.

Köpek sahiplenmeden önce o köpekle uzun bir
yolculuğa çıktığınızı unutmamalısınız. Özellikle
küçük ırk köpekler, dışarıda yaşayamayacak
kadar savunmasız ve hassastır.

e ve babamızla
n
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n
ö
n
e
d
e
m
n
le
Hayvan sahip mizin bu sorumluluğu almaya
konuşmalı, aileadığını değerlendirmeliyiz.
hazır olup olm nemiyor olsak da sokakta
Hayvan sahiplerımıza sevgi ve şefkat
yaşayan dostlanlara yiyecek, su ve barınak
gösterebilir; o biliriz.
imkânı sağlaya

Sokak
köpekleri ya da büyük
ırk köpekler gibi kendilerini
koruma ve yiyecek bulma
gibi konularda tecrübeli
değillerdir. Sahiplerinin sevgi
ve ilgisi olmadan sokakta
yaşamaları zordur.

Köpeğinizin
evdeki mobilyalara ve
kablolara zarar vermesini
istemiyorsanız onlara
kemireceği oyuncaklar

alabilirsiniz.

Evimizi
paylaştığımız
dostlarımızı düzenli
olarak veterinere
götürmeli, aşılarını
yaptırmalıyız.

Küçük ırk
köpekler, ev ortamına
çok çabuk alışır. Beslenme
ve uyku düzenlerinin oturması
ve tuvalet eğitimi oldukça
kolaydır. Günde 1-2 kez
yürüyüş yapmak hareket
ihtiyaçları için oldukça
önemlidir.

Tıpkı diğer
köpekler gibi koku alma ve
görme yetileri çok gelişmiştir. Bu
yetilerini kullanıp ev halkına karşı
Onlar
korumacı olabilirler. Ama çok oyuncu
oyun oynamayı
ve sevgi dolu olduklarından
çok sever. Özellikle
tehlikeleri sezemedikleri
durumlar da olabilir.
oyun toplarını yakalayıp

getirmeye bayılırlar. Onlarla
düzenli olarak yürüyüşlere
çıkmak bizler için de
keyifli olur.

28

MART

2022

P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

29

Beagle

Maltese Terrier
Onları sarkık kulakları,
bir düğmeyi andıran siyah burnu
ve zeytin gibi iri gözleriyle tanırız. Uzun,
beyaz ve ipeksi tüyleri vardır. Sahiplerine
o kadar bağlanırlar ki yalnız kalmayı hiç
sevmezler. Enerjik ve eğlenceli yapılarıyla
evinizin neşesi olurlar. Çok uysal, sessiz
ve sevgi doludurlar. Bu özellikleriyle
apartman hayatına çok
uygundurlar.

Pomeranian
Bu dostlarımız; tatlı
suratları, yumuşak tüyleri ve
saf bakışlarıyla bilinir. Çok hareketli
ve oyuncudurlar. Sahiplerine çok bağlı
olsalar da yabancılara biraz mesafeli
davranırlar. Yeni şeyler öğrenmeye çok
meraklıdırlar. Diğer köpek ve kedi
türleri ile aynı evde yaşamakta
zorlanabilirler.

Pekine
z
Bu sevimli dostumuzun
en tipik özelliği, basık burnudur.
Krem ya da kahverengi tüyleri vardır.
Sessiz ve sakin yapıda olsalar da tehlike
hissettiklerinde havlayarak ev halkını korumaya
çalışırlar. Hassas ve duygusal olduklarından çok
ilgi beklerler. Ev içinde oynadıkları küçük
oyunlar bile günlük hareket ihtiyacını
karşılamaya yeter.
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Tüyleri genellikle
kahverengi, beyaz ve siyah
renklerden oluşur. Uzun sarkık
kulaklarıyla çok sevimli görünürler. Av
köpeklerindeki güdülere sahiplerdir. Bu
nedenle iz sürmeyi, uzun yürüyüşler yapmayı
çok severler. Günlük hareket ihtiyaçları
fazladır. Sahiplerine ve yaşadıkları
eve karşı sevgi dolu ve
korumacıdırlar.

hire Terrier
s
k
r
o
Y
Uzun, ipeksi tüyleri
ve “v” şeklinde dik kulaklarıyla
tanınan bu dostumuz, mutlu bir yüz
ifadesine sahiptir. Maceracı, cesur, enerjik
ve sahibine oldukça sadıktır. Çok ilgi ve sevgi
isteyen bu köpek, yaşadığı eve korumacı
davranır. Tehlike hissettiğinde
havlayarak ev halkını haberdar
eder.

Pug
Bu canlılar; sevimli
suratları, sarmal kuyrukları, siyah
burun çevresi ve siyah patileriyle bilinir.
Tüyleri genellikle kahverengi tonlardadır.
Çok fazla gürültü çıkarmaz ve havlamazlar.
Diğer küçük ırk köpeklere kıyasla daha az
enerjiklerdir. Hatta hareketsiz ve uykucu
oldukları bile söylenebilir.
Laf aramızda iştahları da biraz
açıktır.

Poodl
e
Bu can dostumuzun
kıvırcık tüyleri ve vücutlarına
oranla uzun bacakları vardır. Tatlı
suratları ve gülen gözleriyle etrafa neşe
saçarlar. Keskin zekâlarıyla eğitime oldukça
açıktırlar. İtaat ve çeviklik konusunda
oldukça iyidirler. İç güdüleri yüksek,
hisleri kuvvetlidir. Uzun süre yalnız
kalmaktan hoşlanmazlar.

Minik patilerimiz
elbette bu kadarla sınırlı değil.
Evlerimizde yaşayan ve bizimle hayatı
paylaşan çok sayıda köpek ırkı daha
var. Siz de evinizi bir köpek dostumuzla
paylaşmak istiyorsanız satın almak yerine
sahiplenmeyi tercih edebilirsiniz.
Sevginizi bekleyen ve yuva arayan
çok sayıda can dostumuz
var.
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Toplumsal Kurallar

Hasta Ziyareti
Nasıl Yapılır?
Hasta Ziyareti Ne
Kadar Sürer?
Ziyaretimiz hastamızı mutlu etse de bizimle
uzun süre konuşmak onu yorabilir. Biz
yanındayken ilaç ya da pansuman gibi
tedavileri aksayabilir.

Akrabalarımız, arkadaşlarımız ya da komşularımız
zaman zaman sağlık sorunları yaşayabilir.
Bu sorunlar hastanede yatmalarını ya da evde
dinlenmelerini gerektirebilir.

Hasta yakınları da bizimle ilgilenemeyecek
kadar meşgul ve yorgun olabilir. Bu
sebeplerden ziyaretimizi mümkün olduğu
kadar kısa tutmalı, hastanın yanında uzun
süre kalmamalıyız.

Hastalanan yakınlarımızı ziyaret etmek ve
onlara “geçmiş olsun” demek isteriz.
Zor günlerinde verdiğimiz bu destek
onları mutlu eder. Hastalar bizim ziyaretimizle moral bulur, yalnız olmadıklarını
hisseder.

Ancak hasta ziyaretinde uymamız gereken bazı kurallar
vardır. Yazılı olmayan bu kurallar; karşılıklı saygı, nezaket
ve iyi iletişim için oldukça önemlidir. Üstelik bu kurallar
hem hastanın sağlığını hem bizim sağlığımızı korur.
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Hasta Ziyaretinde
Ne Konuşulur?
Ziyaretimiz sırasında “geçmiş olsun” dileklerimizi
ilettikten sonra hastaya moral veren sözler
söylemeliyiz: “Seni çok iyi gördüm. Kısa sürede
toparlanıp sağlığına kavuşacaksın…”

Üzücü şeyler yerine spor, müzik ya
da sinemadan bahsedip hastamızın
daha iyi hissetmesini sağlayabiliriz.

Ziyarette hastanın sağlık durumuyla ilgili detaylı
bilgiler sormak, hastalığı hakkında yorum yapmak ya
da tavsiyelerde bulunmak doğru bir davranış değildir.

Ziyaretin
a
t
s
Ha Götürül e
ür?
Ne
Hastamız evde dinleniyorsa onu görmeye giderken
süt, meyve ya da bisküvi götürebiliriz. Bu yiyecek
ve içeceklerin, sağlıklı ve taze olması gereklidir.
Alacağımız bir buket çiçekle de hastanın odasını
renklendirebiliriz.
Hastaya gazete, kitap, dergi götürerek
de boş zamanlarını değerlendirmesini
sağlayabiliriz. Ancak hastamız, hastanede
yatıyorsa bu durum değişebilir.
Bazı hastaneler; hasta ziyaretlerinde
getirilen yiyecek, içecek ve çiçekleri
kabul etmemektedir. Bu konuda hastane
yönetiminin koyduğu kurallara uymalı,
ısrarcı olmamalıyız.
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Hastane Kurallarına Uyalım
Aynı anda onlarca hastanın tedavi gördüğü hastanelerde
ziyaret saati ve ziyaretçi sayısı gibi özel kurallar da
vardır. Bu kurallara uymak hem hastanenin düzeni hem
de toplum sağlığı için oldukça önemlidir.

Sağlığımız İçin En İyisi
Ziyaretimiz esnasında hastaya çok fazla
yaklaşmamalı, hasta yatağına oturmamalıyız.
Hasta bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve
iyileşmeye çalışırken ona uygun hijyen ortamını
sağlamalıyız. Sosyal mesafemizi korumak hem
hastanın sağlığı hem de bizim sağlığımız
için en iyisidir.

Hastane ortamında doktor, hemşire ve diğer
sağlık görevlilerine saygı göstermeliyiz.
Kurallara uymazsak onların çalışmaları
zorlaşır ve hastaların tedavisi gecikir.
Hastaneye gittiğimizde diğer hastalara ve
hasta yakınlarına rahatsızlık vermemeye özen
göstermeli, sessiz olmalıyız.
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PTT’yi Tanıyalım

Nostaljik Ulaşım
Araçları PTT Pullarında

Günümüzde şehir içi ve şehirler arası toplu
ulaşımda çok gelişmiş araçlar kullanıyoruz.
Otobüsten minibüse, hızlı trenden metroya,
yolcu gemisinden uçağa; bizi gideceğimiz
yere götüren birçok araç var.

Onlara müzelerde, tarih kitaplarında
ya da dönem filmlerinde rastlıyoruz.
Günümüzdeki örnekleri kadar hızlı
ve konforlu olmasalar da bir hayli
havalılar.
Renkleri ve tasarımları öyle ilgi
çekici ki insanın onlara atlayıp
yolculuk yapası geliyor!

treni, vapur
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a
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PTT AŞ; troleybü
a taşıdı.
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u
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k
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g
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Büyüklerimiz
üzel araçlar,
g
u
b
n
e
d
e
k
lı
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n
ta
çok güzel anıya
erini aldı.
y
i
k
e
d
iz
im
h
ri
ta
li
te
PTT pulları ile fila

Aynı
anda onlarca
hatta yüzlerce insanı
taşıyan bu araçlar yakıt
tasarrufu açısından da
fayda sağlıyor. Elektrikle
çalışan ulaşım araçları,
karbon salınımını azaltıp
küresel ısınmayı
Nostaljik
önlüyor.
ulaşım araçları
ise geçmişteki güzel
günleri yansıtan ve
bize tarihi hatırlatan
görünümleriyle
hafızamızdan
silinmiyor.

“Nostaljik
Ulaşım Araçları”
konulu anma pulu ve
ilkgün zarfını PTT iş
yerlerinden, PTT’ye ait
www.filateli.gov.tr web
adresinden ve filateli cep
uygulamasından satın
alabilirsiniz.
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Birlikte Okuyalım

Aslan ile Fare
Fare dostumuz koskoca ormanda kendini savunmasız hisseder,
yaban kedisine av olmaktan korkarmış.
Sürekli yaban kedisinden saklanarak yaşar, ufak bir ses duysa
yüreği ağzına gelirmiş.
İçindeki korku öylesine büyümüş ki sonunda ormanın kralı aslana
başvurup yardım istemiş:
“Saygıdeğer kralım, yıllardır korku içinde yaşıyorum. Yaban kedisi
ile köşe kapmaca oynamaktan bıktım. Ormanın en güçlü canlısı
olarak beni koruma altına alsanız sizin yanınızda rahat rahat
yaşasam...”
Aslan kibirlenerek bakmış fareye:
“Sen minik bir faresin. Bana hiçbir faydan olmaz. Seni niye
koruyayım?”
Fare ısrar etmiş:
“Lütfen saygıdeğer kralım. Mağaranızın bir köşesinde oturur,
ayak altında dolaşmam. Yeter ki beni kabul edin. Size hiç
rahatsızlık vermem.”
“Olmaz!” demiş aslan. “Ben kocaman bir aslanım, ormanların
kralıyım. Hiçbir işe yaramayan bir fareyle arkadaşlık edemem…”
Boynunu büküp uzaklaşmış fare. Yaban kedisinden saklanarak
yaşamaya devam etmiş.

Günler günleri, aylar ayları kovalamış.
Aslan kral ormanda gezerken avcıların kurduğu bir tuzağa
düşmüş.
Dört bir yanı ağlarla sarılan aslan ne kadar uğraşsa da tuzaktan
çıkamamış.
Güçlü pençeleri, gösterişli yelesi ve iri dişleri onu kurtarmaya
yetmiyormuş.
Çaresizlik içinde sağa sola bakınırken fare dostumuz çıkagelmiş.
Aslan kralın tuzağa düştüğünü görünce çok üzülmüş.
Hemen ağaca tırmanıp aslanı sarmalayan ağı kemirmeye
başlamış.
Farenin uzun ince dişleri öyle işe yaramış ki aslan bir iki dakika
içinde tuzaktan kurtulup özgürlüğüne kavuşmuş.
Aslan, fare dostuna teşekkür etmiş:
“Seni hafife alıp küçümsedim. Ama düştüğüm çaresizlikten beni
sen kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem az.”
“Rica ederim saygıdeğer kralım!” demiş fare.
“Artık benim korumam altındasın. Sana mağaramın kapılarını
açıyorum. Benimle yaşayabilirsin.”
Fare sevinçten havalara uçmuş. O günden sonra aslanın
mağarasında huzur içinde yaşamaya başlamış. Yaban kedisinden
korkmasına da gerek kalmamış.

Bu Masaldan Ne Öğrendik?
Bu masal bize hayatla ilgili
çok önemli dersler verir.
“Ummadığın taş baş yarar” atasözünü
duymuşsunuzdur. Bizim bugün hafife
aldığımız ya da şans tanımadığımız bir kişi,
yarın çok önemli işler başarabilir.
Bir kişiyle bize sağladığı faydaya göre
arkadaşlık kurmak doğru değildir.
Arkadaşlarımızı yeteneklerine ya da fiziksel
özelliklerine göre seçmemeliyiz. Çünkü
arkadaşlıklar çıkar yerine; sevgi, paylaşım
ve ortak ilgi alanları üzerine kurulur.
Çevremizdeki kişilerin yeteneklerini bilmiyor
olabiliriz. Ama bu, onların yeteneksiz
olduğu anlamına gelmez. Bazı yetenekler
uygun ortam sağlanınca sergilenebilir.
Unutmayalım, herkesin içinde açığa çıkmayı
bekleyen bir yetenek mutlaka vardır.

Ezop Masallarından
derlenmiştir.
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Okumayı Seviyorum

Misket Baykuş
M A R A N K E R I N C KM A RT I J N VA N D E R L I N D E N

Hepimiz oyun oynamayı çok severiz.
Kardeşlerimizle, kuzenlerimizle,
arkadaşlarımızla birbirinden eğlenceli
oyunlar oynarız.

Tabii sadece oyun oynamakla
kalmayız. Onlarla ders çalışır, kitap
okur, spor yapar, hayal kurar ve
yardımlaşırız.
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Bu kitapta
aşlığını
d
a
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n
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le
misketler
okuyacaksınız.

Misket Baykuş, yeni arkadaşlarıyla tanışır ve
hep beraber oyun oynamaya karar verirler.
Tam oyuna başlayacakları sırada pek de tanıdık
olmayan birilerini fark ederler.
Misketler, oyunları yarıda kalmasın diye
kaçmaya başlarlar.
Bu kaçış eğlenceli bir maceraya dönüşür.
Önce kaydıraktan kayar, sonra misket kesesine
saklanırlar.
En sonunda da kendilerini bir labirentin
ortasında bulurlar.
Bu maceralı kaçış Misket Baykuş için hayli
zorludur.
Ancak arkadaşları onu yalnız bırakmaz ve hep
beraber mücadele ederler.
Ne kadar da güzel bir arkadaşlık!
Sizce Misket Baykuş ve arkadaşlarını bu
maceranın sonunda ne bekliyor?

Bu eğlence dolu kitap, sürpriz
sonuyla sizi hem şaşırtacak
hem de güldürecek!

Kitabın Künyesi
Misket Baykuş
Yazan: Maranke Rinck- Martijn
Van Der Linden
Çeviren: Lale Şimşek Çalışkan
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları, 2019
Sayfa Sayısı: 40
ISBN: 9789750845529

Haydi başlayalım!
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Keyifli Mutfak

Yağ sürülmüş ve unlanmış kek kalıbına
karışımımızın yarısını döktükten sonra
vişneleri diziyoruz.

Kalan karışımı da vişneli karışımın
üzerine döküp kek kalıbımızı önceden
ısıttığımız fırına koyuyoruz.

Bu hafta sonu mutfakta vakit geçirmeye ne dersiniz?
İşte size ailenizle yapabileceğiniz lezzetli mi lezzetli tarif: Vişneli Kek!

180 derecede 40 dakika
boyunca pişmesini bekliyoruz.
Öncelikle karıştırma kabına
3 yumurtayı kırıyoruz.

Daha sonra 1 su bardağı şekeri ekleyip
krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.
Şekerin iyice erimesine dikkat ediyoruz.

Süsleme için çikolata sosu, Hindistan cevizi ya
da pudra şekeri gibi malzemeler kullanabiliriz.
Kuruyemiş ve taze meyvelerle de kekimize
renk ve lezzet katabiliriz.
Karıştırma kabına 1 su bardağı sütü
ve yarım su bardağı sıvı yağı ekleyip
karıştırmaya devam ediyoruz.
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O da ne? Kekimiz pişti bile!
Keki fırından aldıktan sonra bir süre
ılınmasını bekliyor ve süslemeye geçiyoruz.

Daha sonra kek karışımımıza 2,5 su
bardağı unu, kabartma tozunu ve
vanilyayı ekleyip biraz daha karıştırıyoruz.

Afiyet olsun!

Mutfakta elektronik
cihazları ve el aletlerini,
büyüklerimizin gözetiminde
ve onların yardımıyla
kullanmalıyız.
Hem kendimizin hem aile
üyelerimizin güvenliği
açısından tedbirli
olmalıyız.
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Neşeli Matematik

Hangisi Büyük,
Hangisi Küçük?

6 Voleybol Topu

Matematik işlemlerinde karşımıza çıkan
sayıların bazıları küçük, bazıları büyük.
Onları sıralamak da oldukça keyifli.

8 Futbol Topu

Şimdi büyükten küçüğe:
Örnek: 3, 14, 7

4 Beyzbol Topu

Önce büyükten küçüğe:

Şimdi de küçükten büyüğe:

8 > 6>4

4 < 6 < 8

14 > 7 > 3
19, 6, 12

27, 30, 29

2, 9, 13

3, 2, 13

22, 45, 16

200, 190, 210

12, 10, 15

150, 400, 100

Fark ettiyseniz sıralama yaparken iki işaret kullandık:
Büyüktür işareti: >
Küçüktür işareti: <

Birbirlerine benziyor olsalar da
onları kolayca ayırabiliriz:

> büyüktür

< küçüktür

Haydi biraz daha sıralayalım:
Örnek: 30 > … > 10

Haydi biraz alıştırma yapalım.

a) 4 b) 35 c) 20 (cevap c)

Önce küçükten büyüğe:
Örnek: 8, 11, 5

5 < 8 < 11

1

16, 1, 12

17, 19, 10

24, 3, 10

35, 200, 99

30, 47, 28

100, 80, 90

45 < 80 < …

2

400 > … > 100

5

a) 450 b) 300 c) 50

3

… < 40 < 86

170 > 145 > …
a) 200 b) 160 c) 105

a) 90 b) 75 c) 30

a) 78 b) 38 c) 105
25, 15, 50

4

17 > 15 > …
a) 14 b) 16 c) 17

6

91 < … < 96
a) 100 b) 95 c) 90

300, 100, 250
Cevap: 1) a, 2)b, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b
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Bu sayımızda mesleklerin
İngilizcesini öğreniyoruz.

Öğretmen – Teacher

Polis – Police

Postacı – Postman

Avukat – Lawyer

Doktor – Doctor

İtfaiyeci – Fireman

Kasap – Butcher

Çiftçi – Farmer

Garson – Waiter

Mühendis – Engineer

Gazeteci – Reporter

Müzisyen – Musician

Hemşire – Nurse

Asker – Soldier

Terzi – Tailor

Pilot – Pilot

Bilim İnsanı – Scientist

Şarkıcı – Singer

Mimar – Architect

Futbolcu – Footballer
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Etkinlik

1

Police

Nurse

4

Pilot

Aşağıdaki ağacın kısımlarını bulalım.

Nurse

a) Kök
b) Gövde

2

Waiter

Farmer

5

Fireman

c) Dal

Lawyer

ç) Yaprak
d) Meyve
e) Filiz

3

Architect

Footballer

6

Teacher

Waiter

Yazalım
Yazalım: 2 Butcher , 3 Postman, 4 Tailor, 5 Musician, 6 Nurse

Cevap: 1 ç, 2 a, 3 e, 4 b, 5 c, 6 d

Hangisi: 2 Farmer, 3 Architect, 4 Pilot, 5 Fireman, 6 Waiter

Hangisi

1

He is a doctor

ASLAN

2

He is a .................

Bulmacamızı
çözelim.
TAVŞAN

T

FİL

KOALA

K

F
S

3

He is a .................

4

P

She is a ...............

ALPAKA

D
N
V

FLAMİNGO

5

He is a …..............

6

She is a ….............

TİMSAH

DEVE

AYI
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Etkinlik: Doğada Bir Gün

Elif doğa resmi yapmak için ormana gider.
Ormanda doğayla iç içe zaman geçiren birçok insan vardır.
Haydi gözlemlerimizi Elif’le paylaşalım ve resim yapmasına yardımcı olalım.
Anahtar Kelimeler:

52
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Piknik
Yürüyüş
Kamp
Bisiklet
Oyun
Kitap
Kahve
Karavan
Hamak
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Etkinlik

Market

Aşağıdaki bahçe işlerini eşleştirelim.
Durak

1
a

4

3

Sulamak
Hastane
2

11

2
b

5

Meyve toplamak

okul

2

3
c

Budamak

ç

İlaçlamak

1

4
Doğru yönleri bularak ambulansı hastaneye ulaştıralım.

5

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

6

7

54
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e

f

Ambulans sağa / sola döner.

2

Ambulans sağa / sola döner.

3

Ambulans sağa / sola döner.

4

Ambulans sağa / sola döner.

5

Ambulans sağa / sola döner.

Çim biçmek

Fidan dikmek

Cevap: 2 Sağ, 3 Sol, 4 Sol, 5 Sağ

d

1

Toprağı sürmek
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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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