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Merhaba,
Ocak sayımızla 2019’u karşılıyoruz.
Dopdolu bir yıl bizleri bekliyor.
Bu ay dergimizi harika bir temayla
hazırladık: Kış. Soğuk olduğu kadar
güzelliklerle dolu kış mevsimiyle ilgili
öğrenilecek o kadar çok şey var ki...
Kayseri Erciyes Dağı’nda kayak
yaptık, oradan İzlanda’ya uçtuk.
Baharın müjdecisi kardelen çiçeklerini
inceledik, sonra Antarktika’da
penguenleri ziyaret ettik.
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PTT’Yİ
TANIYALIM
PTT çevreye ve doğaya çok değer veriyor,
ülkemizin çeşitli şehirlerinde fidan dikme
etkinlikleri düzenliyor. “PTT Hatıra
Ormanları”na yakından bakalım.

Küçücük bir fidan,
kocaman bir orman

• PTT, ülkemizde insanların daha iyi yaşamasına
katkı sağlamak ve çevreyi güzelleştirmek için
çalışmalar yapıyor.
• Bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri ise
“PTT Hatıra Ormanları”.
• Doğanın korunması ve Türkiye’nin orman
varlığının artırılması için çaba harcayan PTT,
Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak
pek çok ilde PTT Hatıra Ormanları oluşturuyor.
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PTT HATIRA
ORMANLARI

Türkiye’nin ormanları
PTT ile zenginleşiyor
PTT, geçtiğimiz aylarda Bayburt’taki Demirözü Barajı’nın etrafında 100 bin
fidan dikti. Bu fidanlar büyüyecek, kocaman ağaçlar olacak. Hem çok güzel
manzaralar sunacak hem de çevreye tertemiz bir hava sağlayacak.
Daha önceki yıllarda ise Ankara, Erzincan, Samsun, Sivas, Kayseri, Osmaniye,
İzmir, Karaman gibi şehirlerimizde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirildi.

Harika bir proje
“Kargo Gönderisi Karşılığı
Ağaç Dikilmesi Projesi”
ile PTT, belirli bir sayının
üzerinde kargo gönderen
kişi ve kurumlar adına
ağaç dikiyor.
Ne kadar güzel,
değil mi?
3

DOĞADAN
BİZE

KARDELEN

Bu sayımızı narin ve güzel kardelenle
süslemek istedik. Kar beyazı çiçekler
açan bu kış bitkisini tanıyalım.

Kış güzeli
• Kardelen yumru şeklinde bir köke sahiptir; bu tür köklere
soğan denir.
• Uzun ömürlü bir bitkidir.
• Nergisgiller ailesinin bir üyesidir ve 20’den fazla türü vardır.
• Ülkemizde yetişen kardelen türlerinden bazıları İstanbul
kardeleni, Rize kardeleni ve Truva kardelenidir.

Süt çiçeği

Kardelenin bilimsel
adı olan Galanthus,
Latincede “süt çiçeği”
anlamına gelir.
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Karların içinden

Bitkiler genellikle baharda çiçek
açar. Kardelen ise oldukça
erken davranır ve daha kış
bitmeden bembeyaz karların
içinden çıkıp kendini gösterir.
Bu yüzden ona Türkçede
kardelen denir. Öyle güzeldir ki
adeta cıvıl cıvıl bahar
mevsimini müjdeler.

Şifalı bitki

Arılar, kardelen
çiçeklerindeki
polen ve nektarları
toplayarak daha
bahar gelmeden
leziz bir ziyafet çeker.

Zehirli soğan

Soğanı insanlar için zehirlidir.
Çok miktarda yenmesi
durumunda ölümcül olabilir.
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KÜÇÜK
FİLATELİST

POSTA
SANATI

Mektup yazmayı
sever misiniz? Peki, resim
yapmayı? Bu sayımızda
sizleri bu iki eğlenceli
uğraşı buluşturan bir
sanatla tanıştırıyoruz:
Posta sanatı.

Postanın sanatı olur mu?
• Mektupla yollanabilen her türlü sanat eseri
“posta sanatı” başlığı altında toplanabilir.
• Posta ile ilgili hemen hemen her malzeme
bu sanatta kullanılabilir.
• Örneğin, damgalar, zarflar, posta kartları, pullar…
• Bunlar arasında, üzerinde en çok çalışılan ve
en etkileyici olan ise zarflardır.
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Zarif zarflar
Mektup zarflarının üzerine
harika desenler çizilir, hatta
rengarenk boyalarla
göz alıcı resimler yapılır,
yaratıcı kolajlar yani kesip
yapıştırma çalışmaları
uygulanır. Zarflarda, el
yazısıyla yazılmış adres kısmı
sanat eserinin bir parçası olur
ve hem farklı hem de hoş
tasarımlar ortaya çıkar.

Etkileyici bir sürpriz
Bir gün posta kutunuzu kontrol
ettiğinizde böyle zarflar bulmanız
ne güzel olurdu, değil mi?
Öyleyse siz önce davranarak
sevdiklerinize yazdığınız mektupları
özenle süslediğiniz zarflara koyup
göndermeye ne dersiniz?

Yarışması bile var

Dünyada ilk posta sanatı yarışması
2016 yılında Slovenya’da yapıldı.
Ülkemizde ise PTT ile Bayburt Bilim ve
Sanat Merkezi işbirliğiyle çeşitli temalarda
posta sanatı yarışmaları gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen
uluslararası yarışma bu alandaki önemli
etkinlikler arasında yer alıyor.
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HAYVANLARI
sevİyorum PENGUEN
Bu ayki konuğumuz paytak paytak yürüyen
penguenler. Ne kadar sevimliler, değil mi?

Kanatlarla yüzmek
• Penguen uçamayan bir kuş türüdür.
• Suda vakit geçirmeye bayılır. Yüzerken kanatlarını
yüzgeç gibi kullanır.
• Su altında balık, mürekkep balığı ve karidese benzeyen
kril gibi çeşitli deniz canlılarını avlayarak beslenir.
• Hayatının yarısını karada, yarısını suda geçirir.
• Neredeyse bütün penguenler Güney Yarımküre’de
yaşar. Buz gibi Antarktika’da ve daha ılıman iklimin
görüldüğü Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney
Afrika gibi ülkelerde birçok farklı penguen türü vardır.
• En büyük penguen türü imparator penguendir.

Yumurta bekçisi baba
Penguenler yumurtlayarak
ürer. Yumurtayı korumakla
görevli olan erkek penguendir.
Dişi ise yemek bulmak için
avlanmaya gider.
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Karın kızağı

Çok iyi yürüyüşçüler değillerdir.
Hızlı gitmek istediklerinde
karınlarının üzerinde kayarak
ilerlerler.

Sarılalım sıkı sıkı...

Penguenler, sımsıkı yapılı tüyleri ve
derilerinin altındaki kalın yağ tabakası
sayesinde dondurucu soğuklardan
korunur. Ayrıca birbirlerine sokularak
ısınmaya çalışırlar.
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RESIM TAMAMLAMA
Resmin kayıp parçalarını şekillerle eşleştirebilir misiniz?
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HAYAL ET,
YAZ
Yeni bir yıla başlamak size neler hissettiriyor?
2019’la ilgili hayallerinizi ve isteklerinizi
anlatabilir misiniz?

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:

1. Mektubunuzu yazın.
2. Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres kısımlarını doldurun.
3. Sayfayı kesin veya fotokopisini çekin.
4. Mektubunuzu PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı,
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine gönderin.
5. PTT Çocuk ailesi tarafından seçilen mektup dergimizde yayımlanacak ve yazarı ödüllendirilecektir.
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ÜLKEMİ
TANIYORUM

KAYSERİ

Ocak ayıyla birlikte soğuk havalar
iyice hissedilmeye başladı. Ülkemizin
pek çok şehri beyaz örtüyle kaplandı.
Atkı, bere ve eldivenleriniz hazırsa,
birlikte Kayseri’yi keşfedelim.

Tanıyalım

İç Anadolu Bölgesi’nde
yer alan Kayseri, Erciyes Dağı’nın
eteklerinde kurulmuştur. Yazın
sıcak, kışın pek soğuktur. O yüzden
buraya çok kar yağar. Kayseri’de
kış sporları oldukça yaygındır.

Kış sporlarının adresi
• Erciyes Dağı, ülkemizin en yüksek
dağlarından biridir. Görkemli bir
görünüşe sahiptir.
• Uzun zaman önce sönmüş bir
yanardağdır.
• Burası kayak, snowboard gibi
kış sporları için çok tercih edilir.
Ayrıca dağcılığa da uygundur.
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Mmmm, nefis!

Mantı denince akla Kayseri
gelir. Hepsi birbirinden
lezzetli onlarca mantı çeşidi
vardır. Şehir, pastırma ve
sucuğuyla da ün salmıştır.

Kapuzbaşı Şelaleleri

Doğa harikası
Aladağlar Millî Parkı’nda
yer alan Kapuzbaşı
Şelaleleri muhteşem
manzaralar sunar.
Burada piknik ve doğa
yürüyüşü gibi eğlenceli
etkinlikler yapılabilir.
Kayseri’de yüzlerce yılkı
atını bir arada koşarken
görmek çok heyecan
vericidir.

Yılkı: Başıboş
bırakılmış at
veya eşek
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MERAKLI
PTT ÇOCUK

KAR
TANELERİ

Hepimiz kış mevsiminde
kar tanelerinin süzüle süzüle yere
düşüşünü seyretmeye bayılırız.

Peki, daha önce her kar tanesinin
diğerlerinden farklı bir şekle sahip
olduğunu duydunuz mu? Haydi, bu doğa
harikalarına yakından bakalım.

Nasıl oluşur?

Bulutlardaki sıcaklık çok düştüğünde su buharı
havadaki toz parçacıklarının etrafında kristalleşir.
Aşırı düşük sıcaklıklarda ise su buharı doğrudan
donarak buz kristallerine dönüşür. Su damlacıkları bu
buz kristallerine çarpar ve bağlanır, böylece daha da
büyük kristaller ortaya çıkar. Bu olay devam eder ve
çok sayıda buz kristalinden bir kar tanesi oluşur.
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Her biri eşsiz

Oluşumundan yere düştüğü ana
kadar karşılaştığı bütün çevresel
koşullar kar tanesinin nasıl bir
şekil alacağını belirler.
Her kar tanesi mikroskobik
düzeyde de olsa diğerlerinden
farklılık gösterir.

Altı kenarlı
Buz kristallerinin oluşma
ve birbirine bağlanma
biçimlerinden dolayı,
bütün kar taneleri altı
kenarlı yani altıgen olur.
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MUCIT
PTT ÇOCUK
Biraz hokus pokus yaparak
arkadaşlarınızı şaşırtmaya
ne dersiniz? Haydi, öyle bir
yazı yazın ki görünmez olsun.

Malzemeler
•
•
•
•
•
•
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Yarım limon
Su
Kaşık
Kase
Kulak çubuğu
Beyaz kağıt

GİZEMLİ
YAZILAR

Yapılışı
1. Kasenin içine biraz limon sıkıyor ve birkaç
damla su döküyoruz. Kaşıkla karıştırıyoruz.
2. Kulak çubuğunu karışıma batırıyoruz.
3. Çubuğu kullanarak beyaz kağıda
istediğimiz yazıyı yazıyoruz.
4. Yazının izleri ortadan kalkana kadar
kağıdın kurumasını bekliyoruz.
5. Gizli mesajımızı görmek ya da
arkadaşlarımıza göstermek için kağıdı lamba
gibi bir ışık kaynağına yaklaştırarak ısıtıyoruz.

Sonuç

Limon suyu, su ile seyreltilip kağıda uygulandığında
görünmez olur. Kağıdı ısıttığımızda ise gizli
mesajımız ortaya çıkar. Bunun sebebi, limon
suyunun organik bir madde olması ve ısıtıldığında
oksitlenerek kahverengine dönüşmesidir.
Bu deney, limon suyu yerine portakal suyu,
süt, soğan suyu veya sirke gibi sıvılar
kullanılarak da yapılabilir.
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LABIRENT BULMACA
Uzay aracının keşfedeceği gezegene ulaşmasına yardımcı olabilir misiniz?
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KELIME BULMACA
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BASTON

MİNYATÜR

PENGUEN

BULUT

KAYAK

ŞEFTALİ

KARDELEN

DEDEKTİF

İZLANDA

KİRPİ

DİŞ

Bakalım, yukarıda verilen
kelimeleri bulmacanın içinde
bulabilecek misiniz?
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BILGI KÜPÜ
Bu köşemizde doğadaki
en ilginç olaylardan birini ele
aldık. Kış uykusunu merak
ediyorsanız, bize kulak verin.

KIŞ
UYKUSU

Kış mevsiminde havalar
iyice soğuduğunda yaşam
koşulları sertleşir ve
yiyecek bulmak zorlaşır.
Bu durumla başa çıkmak
için bazı hayvanlar güvenli
bir yere sığınır ve kış
bitene kadar orada kalır.
Buna kış uykusu denir.

Kış uykusunda ne olur?
Kış uykusuna yatmış hayvanlar
neredeyse cansız görünür.
Vücut sıcaklıkları ciddi oranda
düşer. Nefes alışverişleri çok
yavaşlar. Havalar tekrar
ısınmaya başladığında
normal yaşamlarına dönerler.
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Kış uykusuna
yatan canlılar
Bazı yarasa, salyangoz, arı, yılan ve
kurbağa türleri, dağ sıçanları, yer
sincapları, kirpiler, fındık fareleri ve daha
pek çok hayvan kış mevsiminin zorlu
koşullarında hayatta kalmak için çeşitli
şekillerde kış uykusuna yatar.

Peki ya ayılar?
Kış uykusu denince aklımıza ilk gelen
hayvanlar genellikle ayılar olur ancak
onlar kış uykusuna yatmaz. Kışın
çoğunu uyuyarak geçirirler ama vücut
sıcaklıklarında önemli bir düşüş olmaz.
Yaşamsal aktivitelerini büyük
oranda sürdürürler. Hatta dişi kutup
ayısı yavrularını inindeyken
doğurur ve emzirir.

İn: Yaban
hayvanlarının
kendilerine yuva
edindikleri kovuk
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GIZEMLI
YERYÜZÜ

BUZDAĞI

Okyanusta yüzen devasa buz parçalarını
hiç merak ettiniz mi? Ne kadar
büyüleyiciler, değil mi? Bizi takip edin ve
buzdağlarını yakından tanıyın.

Yüzen dağ
• Kutup bölgelerinde buz ve kardan oluşan buzullar
vardır. Zaman zaman oldukça büyük buz parçaları
buzullardan kopar ve denizlerde yüzmeye başlar.
Bu buz kütlelerine buzdağı denir.
• Buzdağları kocaman binalar kadar büyük olabilir.
• Kuzey Yarımküre’deki buzdağlarının çoğu
Grönland’da bulunan buzullardan koparak
oluşmuştur.
• Güney Yarımküre’deki buzdağları ise genellikle
imparator penguenlerin yaşadığı Antarktika
kıtasından kopmuştur.
• Buzdağına “aysberg” de denir.

Neden
batmıyor?
Buz, sudan daha az
yoğun, yani daha
hafiftir. Bu yüzden
buzdağları suda
yüzer.
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Okyanusların yolcuları
Buzdağları binlerce kilometre
seyahat ederler. Daha ılık sulara
ulaştıklarında ise erirler.

Ya gemi çarparsa?
Buzdağları gemilere ciddi hasar verebilir.
1912 yılında “Titanic” adlı yolcu gemisi büyük bir
buzdağına çarpmış ve kısa süre içinde batmıştır.
Suyun üstünde buzdağlarının genellikle
küçük bir kısmı görülür. Suyun altındaki kısım
ise çok daha büyüktür. Bu nedenle gemiler
buzdağlarını görmeyip çarpabilir.
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DÜNYAYI
DOLAŞIYORUM

İZLANDA

Soğuk iklimi, güzel doğası, sevimli
hayvanları, şaşırtıcı yer şekilleriyle
İzlanda ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Bu büyüleyici ülkeyi gezmeye ne dersiniz?

Buz gibi denizde bir ada

• İzlanda, Avrupa kıtasının yukarılarında, Atlas
Okyanusu’nun kuzey kesiminde bulunan bir ada ülkesidir.
• Burada insanlar İzlandaca konuşur.
• Kış ayları oldukça soğuk geçer.
• Başkenti Reykjavik’tir. Adı “Dumanlı Koy”
anlamına gelen bu güzel şehir, dünyanın
en kuzeyindeki başkent olma özelliği taşır.
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Şaşırtıcı doğa
İzlanda’da 20’den fazla yanardağ vardır.
Bunların en bilineni olan Eyjafjallajökull,
2011 yılında püskürmüş ve gökyüzünde
kocaman bir volkanik kül bulutu oluşmuştur.
Ülkede ayrıca sıcak suyun yer altından
buhar olarak püskürmesiyle meydana
gelen pek çok gayzer bulunur.
İzlanda’da çok ilginç bir doğa olayı olan
Kuzey Işıkları’nı izlemek de büyüleyicidir.

İzlanda atı

Bayağı deniz
papağanı

Birbirinden güzel hayvanlar
Kuzey Işıkları

İzlanda’nın vahşi yaşam çeşitliliğini, soğuğa
dayanıklı canlılar oluşturur. Bu ada ülkesinde
İzlanda koyunu, bayağı deniz papağanı, kutup
tilkisi, ren geyiği, İzlanda atı gibi hayvanlar bulunur.
Adayı çevreleyen okyanus sularında ise balina,
boz fok, somon gibi deniz canlıları yaşar.
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VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

DİŞ

Besinleri ısırıp çiğnememizi sağlar,
konuşmamıza ve güzel bir gülüşe sahip
olmamıza yardımcı olur. Hep birlikte
dişlerimizi inceliyoruz.

Diş yapısı
• Dişi çene kemiğine bağlayan kısma
kök denir. Kök, diş etinin altında
kemiğe gömülüdür ve dişin yaklaşık
üçte ikisini oluşturur.
• Dişlerimizin görünen kısmını
kaplayan sert beyaz tabaka diş
minesidir. Diş minesi vücudumuzdaki
en sert maddedir.

Süt dişi
Bebekken ilk çıkan dişler süt dişleridir.
20 tane süt dişi vardır. 5-6 yaşlarında bu
dişler dökülmeye başlar.
12-13 yaşlarına gelindiğinde süt dişlerinin
tamamı dökülmüş ve kalıcı dişler çıkmış
olur. Bunlar 32 tanedir.
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Sağlıklı ve bembeyaz
dişler için
• Fazla abur cubur yemekten kaçınmalıyız. Şeker, çikolata,
bisküvi, aromalı hazır süt gibi gıdaları çok tüketmek
dişlerimizin çürümesine neden olabilir.
• Kola, gazoz gibi asitli içeceklerden uzak durmalıyız çünkü
bunları çok tüketirsek dişlerimiz ağrıyabilir.
• Dişlerimizi günde en az iki kere fırçalamalıyız.
• Diş hekimine sadece dişimiz ağrıdığında değil,
ağrımadığında da gitmeliyiz. Dişçide hem çok eğleniriz hem de
düzenli muayeneler sayesinde dişlerimiz hep sağlıklı kalır.
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FARK BULMACA
Bakalım, iki resim arasındaki yedi farkı bulabilecek misiniz?
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ŞİFRELİ
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran

“MACERACI ELLİE VE CARL’IN HAYALİ
CENNET ŞELALELERİ’NE”deki harfleri
aynı sayılı karelere aktarın ve diğer
sözcükleri tahmin ederek metni oluşturun.
Bu ifade 2009 yapımı “Yukarı Bak” filminin
tanıtımından alınmıştır.
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BERABER
YEMEK YAPALIM
KIŞ
İÇECEĞİ

Malzemeler

Yarım limon
Yarım portakal
1 tatlı kaşığı bal
1 adet çubuk tarçın
Bir parça taze zencefil
Sıcak su
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Bu sayımızda sizinle çok sağlıklı ve
soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak
bir içecek tarifi paylaşıyoruz.
Portakal ve limon C vitamini deposu
meyveler. Tarçın ve zencefil kış
içeceklerine lezzet katan güzel
kokulu baharatlar. Bal ise faydaları
saymakla bitmeyen harika bir besin.
Bunların hepsi bir araya geldiğinde
mis gibi bir içecek ortaya çıkacak.
Malzemelerinizi hazırlayın ve bu
kolay tarifimizi uygulayın. Sonuca
bayılacaksınız.

Yapılışı
1. Kaynattığımız bir bardak suya bir adet çubuk tarçın koyuyoruz.
2. Limon ve portakalın suyunu sıkıyoruz.
3. Taze zencefilin kabuklarını soyup rendeliyoruz.
4. Hazırladığımız limon ve portakal suyunu sıcak suya döküyoruz.
5. Rendelediğimiz zencefili de bardağa atıyoruz.
6. Son olarak balı ekliyor ve iyice karıştırıyoruz. İçeceğimiz hazır.

Afiyet
olsun...
31

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
BULUTLAR

Siz de bulutlara dokunmayı hayal
eder misiniz? Bazen sanki uzansak
değecekmişiz gibi görünürler. Peki,
bulutları farklı şekillere benzetmeyi
sever misiniz? Bir kuşa mesela, bir ata,
kelebeğe ya da kardan adama…
Haydi, bulutları tanıyalım.

• Bulutlar gökyüzünde asılı duran
kaskatı nesnelermiş gibi görünebilir
ama aslında pek çok minik su
damlacığı ve buz taneciğinden oluşur.
• Tek bir bulutta milyonlarca su
damlacığı bulunabilir.
• Bulutların hareket etmesini
sağlayan şey rüzgardır.
• Bulutlar biçimleri, yükseklikleri ve
yol açtıkları hava olaylarına göre
farklı türlere ayrılır.
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Nasıl oluşur?

Güneş suyu ısıttığında, su görünmez bir gaz olan
su buharına dönüşür. Gökyüzünde yukarı doğru çıkıldıkça
sıcaklık düşer. Yükselen su buharı da gitgide soğuyarak
en sonunda yoğunlaşır ve bulut oluşur.

Neden pamuk gibi beyaz?
Beyaz, tüm renkleri içeren renktir.
Su damlacıklarına çarpan ışık eşit bir
şekilde dağılır ve bütün renkler açığa
çıkar. Bu renkler bir araya gelerek
beyaz ışığı oluşturur ve bulut pamuk
gibi görünür.
Bulutlar ışığın geçmesini engelleyecek
kadar kalın veya yoğunsa renkleri
daha koyu olur.

Yağışların kaynağı
Yağmur, kar, dolu gibi
yağışlar bulutlardan düşer.
Yağışın türünü ise hava
sıcaklığı belirler.
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?

34
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PULLARLA
ÖĞRENELIM

MEYVELER

Çeşit çeşit meyve var; yaz ve kış meyveleri, tropikal
meyveler, orman meyveleri…
Gelin, hep birlikte PTT’nin bastığı pullardan yola çıkalım,
meyvelerin özelliklerini ve faydalarını öğrenelim.

Vitamin deposu
Meyve, çiçek açan bitkilerin
tohumlarını içeren kısımdır.
Faydalı vitamin ve minerallere
sahiptir. Sağlıklı beslenme için
çok önemlidir.

Ülkemizin rengarenk
meyveleri
Türkiye meyve konusunda çok zengindir.
Güzel ülkemizin her bölgesinde dört
mevsim boyunca birbirinden lezzetli
meyveler yetişir.
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Şeftali: Oldukça yüksek miktarda
A, B, C vitamini ve lif içerir.
Portakal: Tam bir C vitamini deposudur. Kışın
bol bol portakal yemek bağışıklığımızı güçlendirir.
Kiraz: Bu yaz meyvesi bolca A, B ve C vitamini
içerir. Kırmızı ya da beyaz renkte olabilir.
Nar: C ve K vitaminleri yönünden zengindir.
“Narçiçeği” rengine adını vermiştir.
Muz: Önemli miktarda A, C, E vitamini ve
potasyum minerali içerir. Her mevsim yenebilir.
Kayısı: A, B, C vitamini içeriği yüksektir.
Güzel bir lif kaynağıdır.
Armut: C ve K vitaminleri açısından zengindir.
Dört mevsim boyunca yenebilir.
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SPORCU
PTT ÇOCUK

KIŞ
SPORLARI

Karda kaymayı kim sevmez?
Kışın yapılan en eğlenceli aktivitelerden
biri kış sporlarıdır. Haydi, bu heyecan dolu
sporları birlikte tanıyalım.

Her biri ayrı keyif

Kayak

• Kış sporları, karlı veya buzlu zeminlerde yapılan
sporlara verilen genel addır.
• En bilinen kış sporu kayaktır. Alp disiplini, kayaklı koşu ve
kayakla atlama gibi birçok alt dalı vardır.
• Snowboard ustalık gerektiren kış sporlarındandır.
Sörf tahtasına benzer tek bir tahta üzerinde yapılır.
• Kızak, insanların kullandığı en eski araçlardan biridir ve çok
eğlenceli bir spora adını verir. Bu spor, günümüzde çeşitli
türleriyle olimpiyat oyunlarında yer alır.
• Buz pateni adı üstünde buzda yapılır. Artistik buz pateni,
sürat pateni, buz dansı gibi branşları vardır.
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Kayakla
atlama

İlla kış olmasına
gerek yok
Günümüzde yapay kar ve buz
üretilebildiği için kış mevsimi
dışında da bu spor aktiviteleri
yapılabilmektedir.

Güneş gözlüğü de
nereden çıktı?

Kış sporları yaparken güneş gözlüğü
takmayı unutmayın.
Niye mi? Çünkü bembeyaz kar
ve buz, güneş ışığını doğrudan
yüzünüze yansıtır ve etraf çok
parlak görünür. Güneş gözlüğü
takarsanız bu parlak ışıktan rahatsız
olmazsınız. Ayrıca cildinizin açık
yerlerine güneş kremi sürmeniz de
çok önemlidir. Tabii en başta
sıkı giyinmelisiniz.

Buz pateni

Ülkemizde kış sporları

Türkiye’de kış sporlarına elverişli pek
çok tesis vardır. Bursa’daki Uludağ,
Kayseri’deki Erciyes, Erzurum’daki
Palandöken ve Bolu’daki Kartalkaya
kayak merkezleri bu tesislerin
önde gelenleri arasındadır.

Snowboard
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OYUNLARIMIZ

SAKLAMBAÇ

Nasıl oynanır?
1. En az 3 kişiyle oynanır.
2. Bir kişi ebe seçilir ve kale olarak belirlenen duvar, ağaç,
direk gibi bir yere yüzünü döner. Gözleri kapalı şekilde,
kararlaştırılan sayıya kadar sayar.
3. Bu sırada oyuncular çeşitli yerlere saklanır.
4. Ebe saymayı bitirince “Sağım solum sobe,
saklanmayan ebe” diye bağırır, gözlerini açar ve
saklanan oyuncuları aramaya başlar.
5. Oyuncular ebeden önce kaleye dokunup “sobe”
diyebilirse ebe tekrar sayar.
6. Eğer ebe oyunculardan birini bulur ve adını doğru
söyleyerek sobelerse, o kişi yeni ebe olur.
7. Ebe gördüğü kişinin adını yanlış tahmin ederse diğer
oyuncular saklandıkları yerden çıkar ve
“Çanak çömlek patladı” diye bağırır.
Bu durumda ebe yeniden sayar.
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SANATÇI
PTT ÇOCUK
Bu sayımızda sizi çok eski ve
değerli bir sanatla tanıştırıyoruz.
Minyatüre hayran kalacaksınız.

Minyatür nedir?
Henüz matbaanın icat
edilmediği zamanlarda
kitaplar elle yazılır ve
çoğaltılırdı. El yazması denen
bu kitapların içine oldukça
incelikli bir şekilde küçük ve
renkli resimler çizilirdi. İşte bu
resimlere minyatür adı verilir.
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MİNYATÜR

Kitaplardan tablolara
Minyatür sanatında, çok önemli olduğu
düşünülen figürler büyük ve abartılı
çizilir. Mesela bir ceylanı öne çıkarmak
istiyorsak onu ağaçtan bile daha
kocaman resmedebiliriz. Hatta bir
balık da koyunla aynı boyutta olabilir.

Kırmızının önemi

Minyatür sözcüğü, Latince “kırmızı
ile boyamak” anlamına gelen
“miniare” fiilinden türetilmiştir.
Dilimizde minyatüre “tasvir” ve
“nakış” da denir. Minyatür yapan
kişi ise “nakkaş” olarak adlandırılır.

İnce fırçalar

Bu küçük ve ayrıntılı resimleri
yapmak için incecik fırçalar
kullanılır. Minyatürler o kadar
detaylıdır ki hem yapan
hem de bakan kişinin büyüteç
kullanması gerekebilir.
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BİRLİKTE
ÇİZELİM

PENGUEN
ÇIZIMI

Bu sayımızda en sevimli kuşlardan
pengueni çizeceğiz. Penguenin ana
hatlarıyla başlayacak, ardından
ayrıntıları belirginleştirecek, en
son aşamada ise çizimimizi
renklendireceğiz. Adım adım bizi
izlediğinizde penguen çizmenin
ne kadar kolay ve keyifli olduğunu
göreceksiniz.

1
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bugün okulun bahçesinde arkadaşlarımla çok güzel oyunlar oynadık. Önce ip atladık. Ben çok iyi zıplayabiliyorum.
Sonra saklambaç oynadık. İlk ebe ben oldum, sonra Murat’ı sobeledim. Bir daha da hiç sobelenip ebe olmadım.
Çok eğlendik.
Derste öğretmenimiz enerji tasarrufunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlattı. Bu hafta Enerji Tasarrufu
Haftası’ymış. Boş yere elektrik harcamamak için neler yapabileceğimizi öğrendik. Evde, okulda küçük şeylere dikkat
ederek bile enerji tasarrufuna katkıda bulunabilirmişiz. Örneğin, evdeki ampulleri düşük enerjili ve LED olanlarla
değiştirmek, kullanılmayan odaların ışıklarını açık bırakmamak, kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak kışın ısı,
yazın serinlik kaybını önlemek, televizyon gibi cihazları kullanmadığımız zamanlarda uyku modunda bırakmak yerine
tamamen kapatmak o kadar etkili oluyormuş ki...

46

Eve gittiğimde bir sürü şey öğrenmiştim ama çok da acıkmıştım. Annemin lezzetli yemeklerini yemek
için sabırsızlanıyordum. Babam da tatlı yapmıştı. Ailecek akşam yemeğimizi yedik. Yemeğimiz
bitince ablamla bulaşıkların toplanmasına yardım ettik. Sonra da ev ödevlerimizi yapıp oyun
oynadık. O kadar çok oynadık ki, yoruldum ve uykum geldi. Yatmaya hazırlanıyorduk. Su içmek
için mutfağa gittim. Mutfağın ışığı yanıyordu ama içeride kimse yoktu. Salona gittim; annem,
babam ve ablam vardı. Ablam su içiyordu. “Ablacığım” dedim, “Sanırım mutfağın ışığını sen
açık bıraktın. Bir odada işimiz bittikten sonra ışığını kapatırsak ışık boşa yanmaz ve enerji
tasarrufu yapabiliriz.” Ablam da “Haklısın canım” dedi, “Mutfaktan çıkarken unutmuşum.
Özür dilerim, bundan sonra daha dikkatli olacağım.” Sonra annem ve babam da bana
“Aferin” dediler.
Yarın okula gittiğimde öğretmenime bunu anlatacağım. Evde enerji tasarrufu
yapılmasına yardım ettiğimi söyleyeceğim.

47

BILINÇLI
PTT ÇOCUK

HAYVAN
SEVGİSİ

Hayvanlarla aranız nasıl? Onlarla iyi anlaşıyor musunuz?
Peki, bir hayvan dostunuz var mı? Gelin, insanlarla
hayvanlar arasındaki bağı yakından inceleyelim.

Sevimli dostlarımız

• İnsanlar ve hayvanlar arasındaki ilişki
çok eski zamanlara dayanmaktadır.
• İlk evcilleştirildiklerinden beri hayvanlar
daima yakınımızda olmuştur.
• Örneğin, köpekler hem evlerimizi korumuş
hem de yolculuklarımız sırasında
bize rehberlik etmiştir. Kuşlar ise
uzaklardan haber getirmiştir.
• Uzun yıllar içinde insanlar ve birlikte
yaşadıkları hayvanlar arasında kuvvetli
bir iletişim gelişmiştir.

Hayvanlarla
vakit geçirmek
bizi çok mutlu
eder.
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Duygusal bir bağ
Hayvanlar en iyi arkadaşlarımızdandır. Onlarla duygusal bir bağ
kurarız. Biz onları severiz, onlar da bizi...
Aynı zamanda aramızda güçlü bir iletişim oluşur. Örneğin, kedimiz
ya da köpeğimiz bizi dinler, söylediklerimize tepki verir, mutsuz
hissettiğimizde keyfimizi yerine getirmek için sevimlilik yapar.
Benzer şekilde, biz de onların hareket ve davranışlarından ne
hissettiklerini anlayabiliriz.

Bir hayvan dostumuz
olmasının pek çok güzel
yanı var. Örneğin,
birlikte oyunlar oynayıp
doyasıya eğlenebiliriz.
Canımız da hiç
sıkılmaz.
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ENGELLERI
AŞALIM

BEYAZ
BASTON

Kaldırımda beyaz bir baston tutarak
yürüyen insanlar görmüşsünüzdür.
Onlar görme engelli kişilerdir ve
beyaz baston onların en önemli
araçlarından biridir.

Beyaz bastonun hikayesi
1921 yılında, yani yaklaşık 100 yıl önce,
İngiliz fotoğrafçı James Biggs geçirdiği
bir kaza nedeniyle kör olur ve baston
kullanmaya başlar. Biggs, motorlu araç
trafiğinde daha iyi fark edilebilmek
amacıyla bastonunu beyaza boyar.
Yıllar içinde beyaz baston görme
engellilerin sembolü haline gelir.

Yürüyüşe yardımcı
• Beyaz baston görme engellilerin
hem kendi başlarına bağımsız
hareket edebilmelerini hem de bu
sırada güvende olmalarını sağlar.
• Görme engelli kişi yürürken beyaz
bastonuyla yere dokunur. Böylece
çevresinde bir engel olup olmadığını
anlar. Bastonuyla yerlerdeki sarı
şeritleri de takip eder.
• Ayrıca, beyaz baston sayesinde
diğer yayalar ve araç sürücüleri
o kişinin görme engelli olduğunu fark
ederek uygun şekilde davranırlar.
Bastonun üzerindeki fosforlu bant
gece de görülmesini sağlar.
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Karşılaştığımızda
ne yapabiliriz?
• Yaya geçidinde beyaz baston
kullanan birini gördüğümüzde
onun karşıdan karşıya geçmesine
yardımcı olabiliriz.
• Otobüste, tramvayda ya da
metroda görme engelli kişilere
yer verebiliriz.
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INGILIZCE
ÖĞRENIYORUM
Fill in the blanks.

Boşlukları uygun kelimelerle doldurur musunuz?

1. There ..... three ducklings.

2. There ..... a hedgehog in his hands.

3. There ..... a girl in the playground.

4. There ..... three apples in the basket.

5. There ..... a blue swing in the park.
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OKUYAN
PTT ÇOCUK
HAVHAV KARDEŞLIĞI - BOPATO 1
Yazan: Cemil Kavukçu
Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Bobo, Pamuk ve Topik bir araya gelirse ne olur? Elbette
BO-PA-TO! Bu kitapta, yaşlandığı için terk edilmiş çoban
köpeği Bobo, korunaklı bir evde büyütülen Topik ve doğduğu
sokaklarda hayatta kalmaya çalışan Pamuk’un hikayesi yer
alıyor. Bu üç köpeğin yolları kesişinceye kadar insanlarla ve
diğer köpeklerle kurduğu ilişkiler, acımasız koşullara karşı
verdiği mücadeleler anlatılıyor.

İKI GÖZÜM ÜZÜMÜM

Yazan: Necdet Neydim
Resimleyen: Suzan Aral

Şiir okumayı sever misiniz? Bu kitaptaki dizelere çocukluğun
neşeli sesi, meraklı gözleri, kaygılı soruları, hatta korku dolu
bakışları yansıyor. Bazen büyümenin hüznü karışıyor şiirlere,
bazen yaşlılığın iç sesi. Kimi şiirde unutulmaya yüz tutmuş
deyimler hayat buluyor, kiminde de bir şairin dizelerine
sürpriz göndermeler yer alıyor. Harika resimlerle canlanan
şiirler çocuklara edebiyatın bu özel türünü sevdiriyor.
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HAYLAZ İLE HARDAL
Yazar: Ayça Yaşıt
İllüstratör: Öykü Terzioğlu Özer

Hardal, bahçedeki küçük kulübesinde kıvrılmış, iki ayaklı dostunu bekliyordu. Bugün
biraz topuyla oynamış, biraz da bahçenin ardını seyretmişti. Gördüğü kuşları ona
anlatmak için sabırsızlanıyordu. Sonunda Hazal’ın ayak sesini işitti. Fakat Hazal, bu kez
elinde küçük bir kafes tutuyordu. Hardal, koklaya koklaya kafesin etrafında döndü ama
bu kokuyu tanıyamadı. Hazal, kafesin kapağını açtı önce. Bir süre beklediler, içinden
çıkan olmadı. Sonra patisi beyaz bezle sarılmış bir kedi uzattı burnunu. Hardal, başını
yana yatırıp inceledi yeni arkadaşını.
“Hey, sen ne kadar küçük bir köpeksin.” diye zıpladı Hardal.
“Ben bir kediyim.” derken biraz geri çekildi Haylaz.
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“Gerçekten mi? Benim adım Hardal.” dedi ve patisini uzattı.
“Ben de Haylaz.” derken sarılı patisini havaya kaldırdı.
“Gözlerin ne kadar da parlak!”
“Senin de kocaman bir burnun var. Peki kuyruğun neden yerinde durmuyor?” dedi Haylaz.
“Biz mutlu ve heyecanlı olduğumuzda kuyruklarımız sallanır.” derken kuyruğunu hızla
salladı Hardal.
Haylaz, Hardal’ın iri cüssesinden biraz tedirgin oluyordu ama korkmuyordu. Geldiği yeri
tanımak için bir patisine fazla basmadan dolaşmaya başladı. Hardal’sa sevecen, meraklı
ve heyecanlı bir şekilde Haylaz’ın peşinde dolanıyordu. Onu hemen tanımak, en sevdiği
topuyla birlikte oynamak istiyordu. Hardal burnunu fazla yaklaştırınca, Haylaz sağlam
olan patisindeki keskin pençesini gösterdi.
“Vay canına, ne kadar da keskinler.” dedi Hardal, büyülenmişti.
“Evet, onları özenle temizliyorum.” diyerek gülümsedi Haylaz. Birden pençesini niye
gösterdiğini unutuverdi.
Hardal, yeni arkadaşını inceliyor, her fırsatta yeni bir şey öğreniyordu. Sivri kulaklı küçük
bir köpeğe benziyor olmasına rağmen sevinince kuyruğunu sallamıyordu mesela. Onunki
gibi bal rengi tüyleri yoktu, siyah beyaz uzun tüyleri vardı. Haylaz ise bu iri köpekten
korkması gerektiğini unutup duruyordu. Sahi, kim söylemişti ona köpeklerin korkunç
olduğunu? Hatırlamıyordu bile.
“Patine ne oldu?”
“Aşağıdaki mahallede oyun oynarken bir kaktüs saksısına bastım.” diye yanıtladı Haylaz.
O ince dikenlerin acısını anımsamış gibi yüzünü buruşturdu.
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“Adının neden Haylaz olduğunu şimdi anladım.” diyerek güldü Hardal.
Hazal, Hardal’ı yıkamak için bahçeye büyükçe bir leğen koydu. Haylaz da leğenin
yanına oturdu, ara sıra patisiyle damlaları yakalamaya çalıştı. Su içmeyi seviyordu ama
ıslanmayı pek sevmiyordu Haylaz. Hardal yıkanmaktan oldukça memnun, dili dışarıda,
keyifle gözlerini kapatıyordu. Fakat köpüklerinden tamamen arındığı an, aniden
silkelenmeye başladı. Tüylerindeki fazla suyu etrafa sıçratmıştı. Şimdi iki ayaklı dostu
Hazal ve yeni arkadaşı Haylaz da ıslanmışlardı. Dili hâlâ dışarıdayken güldü Hardal
ve kulübesine doğru koşmaya başladı. Hazal, böyle olacağını tahmin edememişti. Bir
süre oflayıp pufladıktan sonra, Haylaz’ı da alıp eve girdi. Onu pencerenin kenarına
yerleştirdiği minderin üzerine koydu. Haylaz, hemen tüylerini yalayıp fazla sudan
kurtulmaya çalıştı. Yalanması bittiğinde yorgunluktan uyuyakaldı.
Sabah olduğunda Haylaz, Hardal’ın havlamasıyla uyandı. Hardal’ın sesi öyle gürdü ki,
kulaklarını geriye yatırdı. Bahçede, bir topun peşinde koşturan yeni arkadaşını izlerken
gülümsedi. Hardal, Haylaz’ı pencerede görünce en sevdiği oyuncak topunu Haylaz’a
getirdi, onu oyuna davet ediyordu. Haylaz başta anlamadı ama sonra pencerenin
aralığından bahçeye iniverdi.
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“Bu benim en hızlı topum. Bir kez elinden kaçırırsan geri yakalamak çok zordur.” dedi
Hardal. Bir yandan koşturuyor bir yandan anlatıyordu. Haylaz da bir sinek gördüğünde
böyle heyecanlanır, saatlerce peşinden koşardı. Bazen yakalayıp yakalamadığına bakmak
için patisini açar, açtığı gibi sinek de uçup giderdi. Puf, şimdi patisi iyileşsin diye bekliyordu
işte. Bir sinek burnuna konunca burnunu oynatarak Hardal’ın koşuşunu izledi.
Akşama doğru Hardal, peşinde koşup durduğu topu nihayet yakalamıştı. Oynamaktan öyle
yorulmuştu ki, uyuyup kalmıştı. Hardal birden uyandı ve kapıya doğru havlamaya başladı.
Ayak sesleri yaklaştıkça kuyruğunu daha hızlı sallamaya başlayan Hardal’a baktı Haylaz,
kulaklarını geri yatırdı. İki ayaklı dostları Hazal bahçeye girince Haylaz, arkadaşının niye
havladığını anladı. Hardal’ın yeteneğine hayret etti.
“Onun geleceğini nasıl anladın?” diye sordu Haylaz.
“Evden çıkarken tüylerimi sever, tüylerimde kalan koku gittikçe azalır. Ne zaman kokusu bu
kadar azalsa eve döner.” diye yanıtladı Hardal.
“Burnun ne kadar da güçlüymüş öyle. Saatleri okuyabildiğini sanmıştım.” dedi Haylaz.
“Saatleri mi?” Hardal onun ne olduğunu bilmiyordu bile.
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Pencereye geri zıpladı Haylaz. Pencerenin hemen yanındaki masaya çıktı. Hardal onu
dikkatle izlerken, Haylaz masa saatinin üzerine patisini koydu. Bir süre dikkatle saate
baktı, saniye kolunun tik tak tik tak hareket etmesi yüzünden yine tırnakları çıkıvermişti.
Birden saatin üzerine atladı ancak saniye kolunu yakalayamadan masadan kayıp saatle
birlikte gürültüyle düştü. Saat kırılmıştı. Hardal neler olduğunu tamamen göremiyordu
ama şangırtıyı duyunca patileriyle gözlerini kapattı. Hazal uçlarında diş izleri olan
terlikleriyle salona koştu. Haylaz’ı yerden alıp patisine baktı. Patisinin yaramazlık
yapacak kadar iyi olduğunu anlayınca sargıyı çıkardı. Haylaz patisini çok özlemişti.
Patilerini kıvırarak uyudu.
Sabah bahçede havlayan Hardal’ın sesiyle uyanınca, evi dolaşmaya başladı. Koltukların
arkasına, alçak sehpaların ve dolapların altına bakıyordu. Dişlenmiş bir terlik teki buldu.
Birkaç tane de delik deşik edilmiş tenis topu bulmuştu. Bir tane de küçük pelüş tavşan
görünce, kaptığı gibi pencereye gitti. Fakat önce tavşanı tüylü kuyruğunun altına sakladı.
“Hardal, içerideki koltuğun altındaki sarı, yuvarlak şeylerin ne olduğunu biliyor musun?”
diye sordu Haylaz.
“Dişlerim kaşındığında bu yumuşak şeyleri ısırıyordum. Ama çok eskidiler.” diye
açıkladı Hardal.
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“Peki bu şey de ne?” derken kuyruğunun altından pelüş bir oyuncak çıkardı.
“Bu en sevdiğim pelüş oyuncak. Ne zamandır bunu arıyordum.” dedi ve heyecanla
oyuncağın üzerine atladı Hardal.
Bir yandan ısırıyor, bir yandan yuvarlanıyor, sonra kalkıp yine üzerine zıplıyordu.
Haylaz onun bu oyununu çok tuhaf buldu. Eve girip gezmeye devam etti. Mutfaktaki
bir sepeti yanlışlıkla devirince, içinden bir sürü hışırdayan poşet döküldü. Haylaz,
hareket ettikçe hışırdayan bu şeyleri çok eğlenceli bulmuştu. Koşup üzerlerine atlıyor,
içlerine girip tırnaklarıyla hışırtıyı tutmaya çalışıyordu. Bir süre oynadıktan sonra
poşetleri salona taşımaya başladı. Hardal ise bahçede, oyuncağının içinden elyaflarını
çıkarmış ve bulut gibi her tarafa saçmıştı. Bir süre sonra salon hışırtılarla, bahçe ise
bulut parçalarıyla dolmuştu.
Hazal, eve geldiğinde Haylaz’ı göremeyince bir an endişelendi. Hızla salona koştu,
karşılaştığı şeye inanamamıştı. Bütün salon darmadağın olmuştu. Bahçeye baktı,
Haylaz, Hardal’ın iki kulağı arasına başını koymuş, uyuyordu. Onların iyi olduğunu
görünce derin bir soluk aldı Hazal. Onun nefesiyle iki yaramaz uyanıverdi.
“Hardal, uyan! Yakalandık galiba.” diyerek patisini Hardal’ın burnuna koydu Haylaz.
“Hı! Kim? Nerede?”
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Hazal bir an kızacak gibi oldu ama öyle tatlı bakıyorlardı ki gülmeye başladı. İçeri gidip
çöp kovasını getirdi. Etraftaki elyaf parçalarını kovaya atmaya başladı. Bahçe tertemiz
olmuştu. Haylaz ile Hazal eve dönüp naylon poşetlerden oluşan yığını toplamaya
koyuldular. Daha doğrusu Hazal toplarken, Haylaz koltukların altına kaçan parçalarla
oynamaya çalışıyordu. Hazal paspası alıp geldiğinde Haylaz’a yeni bir eğlence çıktı.
Paspası kovalıyor, üzerine yatıp sürtünüyordu. Hazal temizliği nihayet bitirdiğinde
oturduğu yerde uyuyakaldı.
Uyandığında Haylaz ona bakıp mırlıyor, gözlerini kırpıyordu. Hazal çizim masasına geçti.
Işığı yakınca Haylaz keyifle masaya çıktı ve kağıtların üzerine uzanıverdi. Hazal onu
alıp yere koysa da bir süre sonra yeniden masaya zıplıyordu. Haylaz nihayet bir sineğin
peşine takılınca Hazal işini tamamlayabildi.
Hazal mutfağa gidip kendine güzel bir kış çayı yapmaya karar verdi. Nedense güneş
battığında biraz sessizleşir, belki biraz da hüzünlenirdi. İçinde elma ve portakal
kabuklarının olduğu karanfilli bir kış çayı yaptı. Pencerenin kenarına oturup dışarıyı
izlerken, Hardal havladı. Ne zaman hüzünlenecek olsa Hardal havlayıp dikkatini dağıtırdı
zaten. Düşünceli, dört ayaklı dostuna bakıp gülümsedi. Haylaz da gelip bir yanına
kıvrılınca tüm yorgunluğunu unutuverdi.
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MANDALA
BOYUYORUM
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MEKTUP KÖŞESI

PTT Çocuk’a neler yazmak istersiniz?
Mektuplarınızı bekliyoruz.
Arkadaşlar, mektuplarınızı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve
Medya İlişkileri Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi
No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Sevgili Atatürk,
Eskiden bizler gibi birçok çocuk vardı. Onları sever, kollardın. Sen bizi ne kadar
sevdiysen biz seni daha çok seviyoruz. Çocuklara sanki öz çocuğunmuş gibi
davrandın. Çok eminim ki çocuklar seni görünce ne kadar heyecanlanıp mutlu
olmuşlardır. Onların yerinde olmayı, seni görüp sarılmayı çok isterdim. İyi ki
varsın, 23 Nisan’ı da bize armağan ettiğin için teşekkür ederiz.
Seni çok seviyoruz. Hiç unutmuyoruz...
Elif Kılıçoğlu/Ankara

Dünya geliyor, bitkiler, ağaçlar, temiz bir doğa geliyor. Çöplerimizi çevreye
atmamalıyız, çöp kutuları varsa çöp kutularına atalım. Eğer çöp kutusu yoksa
bir poşete koyup sobaya ya da tandıra atalım. Yolda yürürken gördüğümüz
taşları bir kenara koyalım, her gün bitkileri sulayalım, her yıl ağaç dikelim.
Ağaçlara çıkmayalım, ağaçları kesmeyelim, ağaçları sulayalım, ağaçlara
zarar vermeyelim, doğaya zarar vermeyelim. Hayvanlara zarar vermeyelim.
Eğer doğa temiz olursa, yaşadığımız çevre de temiz olursa her gün kuşlar
tellerin üstünde öter. Sabahları ilk uyandığımızda kuşların ve annemizin sesini
duyarız. Akşamları Ay’a ve yıldızlara bakarak uyuruz. Doğamız hiç kirlenmese
huzur içinde uyuruz ve hiç kötü koku almayız. Herkes için söylüyorum, doğamızı
kirletmeyelim, çevremizi temiz tutalım. Çevremiz kirli olursa hastalanırız,
çevremizi temiz tutalım ki mikroplar bize bulaşmasın.
Fatma Balcı/Erzurum
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CEVAP ANAHTARI
Sayfa 10

Sayfa 19

Sayfa 18

Sayfa 28

Sayfa 29
Maceracı Ellie ve Carl’ın hayali Cennet
Şelaleleri’ne gitmektir. Yıllar sonra Ellie ölür ve
Carl yaşama sevincini yitirir. Bir köpek ile çocuk
sayesinde hayata geri dönen Carl, karısıyla
kurdukları hayalin peşinden koşmaya başlar.

Sayfa 34-35

Sayfa 52
1. There are three ducklings.

2. There is a hedgehog in his hands.

3. There is a girl in the playground.

4. There are three apples in the basket.

5. There is a blue swing in the park.
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