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Hayvan Kartı
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Erkek tavus
kuşlarının tüyleri
rengarenk, kuyrukları
da son derece
gösterişlidir. Ancak
sesleri çirkindir!

l
20 yı
i: 15s
e
r
ü
m s
an
Ya ş a
ndist
n: Hi
cm.
e
k
ö
0
K
0-1 0
7
:
k
u
l
kg.
Uzun
ı: 5-8
ğ
ı
l
r
ı
nlı ve
Ağ
u
a: Ca
d
n
hip b
ı
k
Hak
re sa
e
l
y
k
ü
r
ü
li t
rak T
renk
r ola
ü
ça
g
i
k
f
o
ç
kuş,
tında
a
n
a
s
çini
tır.
ılmış
n
a
l
l
ku

4

TAVUS KUŞUNU
TANIYALIM

Sülüngiller ailesinden olan tavus kuşları heybetli
kuyruklarıyla tanınırlar. Canlı renkleri sayesinde resim
sanatında birçok ressama ilham kaynağı olmuşlardır. Birçok
ülkede tavus kuşu görmenin uğur getirdiğine inanılır.

FOK BALIĞINI
TANIYALIM

Soğuk ve ılıman denizlerin kıyılarında yaygındırlar, tropik
denizlerde çok az türleri bulunur. Bu sevimli hayvanların
Türkiye’de rastlanılabilen tek temsilcisi Akdeniz fokudur.
Ürkek olmalarına rağmen bir o kadar da cana yakın
hayvanlardır ve kendilerini insanlara sevdirmeyi severler.

Ya ş a m s ü re s i :
20-30 yıl.
Hakkında: Bonn
Ü n i ve r s i te s i ’ n d
e
yapılan bir
araştırmaya gö
re
fo k l a r ı n b ı y ı k l a
rı
yön bulmalarına
yardımcı oluyor
.
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Bu ay ne
Kitap
oldu?

pEmbE İNcİLİ KaftaN
ÖMer Seyfettİn

8-10 Yaş
Türk hikayeciliğinin en önemli
isimlerinden biri olan Ömer
Seyfettin’e ait “Pembe İncili Kaftan”
adlı kitap, kültürümüzün, tarihimizin,
kahramanlarımızın, şehirlerimizin,
Anadolumuzun; yani toplumsal
hafızamızın hikayesini ele alıyor.

KİTAP
OKUMAK
GİBİSİ
YOK!
YAŞASIN TATİL. PEKİ, NE YAPMALI?
TABİİ Kİ KİTAP OKUMALI! BİRBİRİNDEN
GÜZEL 7 KİTAP ÖNERİMİZ SENİNLE...
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GULLIVER’İN GEZİLERİ
Jonathan SwIft
8-12 Yaş

UZay KaRpUZU
Muzaffer İzgü

10-12 Yaş
Türk edebiyatının en önemli çocuk
kitabı yazarlarından biri olan
Muzaffer İzgü’nün “Uzay Karpuzu”
adlı kitabını severek okuyacağına
eminiz. Karpuzla uzayın eğlenceli
ilişkisi, hayal gücü zengin bir
anlatımla kitapta yer alıyor.

Doktor Gulliver dürüst, kendi halinde bir adamdır ve
ailesiyle sakin bir yaşam sürmekten başka bir isteği
yoktur. Ancak geçim şartlarının zorluğu, onu gemilerde
çalışmaya yöneltir. Gulliver deniz aşırı seferler yapan
gemilerde doktorluk yaparak dünyayı dolaşır. Günün
birinde korkunç bir fırtına gemisini batırır... Edebiyat
tarihinin en ilginç maceralarını sayarsak, Gulliver’in
Gezileri ilk sıralarda yer alacaktır. Bu eser, yüzyıllar
sonra bile yeni yazılmış gibi heyecan verici olacak!
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Lorem IPsme

İKİ YIL OKUL TATİLİ

JuLeS Verne

ORmaN KİtabI

ruDyarD KIpLIng
(KISaLtILMIş Metİn)

9-12 Yaş
Orman, kendi dili ve kuralları olan
büyülü bir yerdir. Ormanda yaşayan
her canlı bu kurallara saygı duymalı
ve doğanın bir parçası olarak
yaşamalıdır. Kurtlarla büyüyen
Mogli’nin ormanın bir parçası olması
bizi şaşırtmaz... Haydi ormanda
eğlenceli bir geziye çıkalım.

6-10 Yaş

Chairman yatılı okulundan bir
grup öğrenci, eğlenceli bir yat
gezisi için hazırlanıyordur.
Bütün hazırlıklar tamamlanınc
a
gemideki
görevliler
karada
dolaşmaya
çıkarlar. İşte
ne olduysa bu
sırada olur!
Bu macerayı
seveceksin.

GüZEL VE ÇİRKİN
MarIe BeauMont
8-10 Yaş
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont’un
tüm dünyada tanınan eseri Güzel ve Çirkin;
güzellik, sevgi, iyilik, bencillik, kibir, gurur gibi
kavramlar etrafında şekillenir. Babasının tüm
servetini yitirmesi üzerine zor günler geçiren
Bella, babasını kurtarmak için çirkin bir yaratıkla
yaşamayı kabul etmek zorunda kalır. Farkında
olmadığı şey ise dış görünüşün aldatıcı
olabileceği, çirkin bir yaratığın bile büyük bir
güzelliği bünyesinde barındırabileceğidir.
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DEğİRmENİmDEN
mEKtUpLaR
aLphonSe DauDet

9-12 Yaş
Altın Beyinli Adam, Bay Seguin’in
Keçisi, Arlesli Kız, Papa’nın Katırı...
Bu muhteşem öykülerin hepsi de
dünyaca ünlü. Her kelime, her satır
yalnızca dahiyane bir yaratıcılıkla
kurgulanmamış; aynı zamanda sanki
yaşanmış ve yürekten hissedilmiş.
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Ne Nerede?

Dünyanın
nemli

3KULESİ...
Ö

Kız Kulesi, Eyfel Kulesi ve Pisa Kulesi...
Bu üç özel eseri inceliyoruz.
Her birinin çok özgün hikayeleri var.
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“muhteşem kız

kulesi, İstanbul’a çok
yakışıyor.”

BOĞAZ’IN İNCİSİ
KIZ KULESİ
İstanbul Boğazı’nın Üsküdar’a
yakın kısmında yer alan Kız
Kulesi, Üsküdar’da Bizans
devrinden kalan tek eserdir.
M.Ö. 24 yıllarında yapılan
kule hakkında birçok rivayet
bulunur. Yapılış amacı
kesin olarak bilinmese de
gemileri kontrol amacıyla
inşa edildiği düşünülüyor. Kız
Kulesi’ni gezmek isterseniz
Üsküdar’dan ve Kabataş’tan
vapur ile ulaşım sağlanıyor.
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Ne Nerede?

PARİS’İN SEMBOLÜ
EYFEL KULESİ
L!
MİMARI BAY EYFEL DEĞİ

e
Kulenin mimarı, kuley
el
adını veren Gustave Eiﬀ
değil! Kuleyi, İsviçreli
siparişi
Maurice Koechlin’in
ephen
üzerine tasarlayan St
Sauvestre’dir.
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Fransa’nın sembolü olan
Eyfel Kulesi, demirden
yapılmıştır. Kule, 1887-1889
yılları arasında Gustave
Eiffel’in firması tarafından,
Fransız Devrimi’nin 100. yıl
kutlamaları çerçevesinde
düzenlenen Expo 1889 Paris
fuarının giriş kapısı olarak
inşa edilmiştir. Kulenin
sadece 20 yıllığına Paris’te
kalması planlanmıştır. Ancak
çok beğenildiği için kulenin
sürekli kalmasına karar
verilmiştir.
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Ne Nerede?

PİSA’NIN GURURU
PİSA KULESİ
Eğikliğiyle ünlü Pisa
Kulesi İtalya’nın Toskana
Bölgesi’ne bağlı Pisa
kentinde bulunmaktadır.
Yapımı yaklaşık 200 yılda
tamamlanan ve mermerden
tasarlanan kulenin kim
tarafından yapıldığı ne yazık
ki bilinmemektedir. Eğik
yapıda olan kulenin önünde
turistler, onu elleriyle itip,
sanki düzeltiyormuş gibi
fotoğraf çektirirler!

KULE NEDEN EĞİK?

zemin
Üzerinde bulunduğu
nedeniyle eğiktir. Kule
e
her yıl biraz daha çökm
yaşamaktadır.
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15 Temmuz

DEMOKRASİ VE MİLLİ
BİRLİK GÜNÜ

16

Bu Ay Ne Oldu?
15 temmuz darbe girişimi
mİLLEtİmİZİN ZafERİyLE sONUÇLaNDI.
15 temmuz 2016 tarihinde birtakım vatan hainleri
tarafından, ülkemizin zararına bir darbe girişimi
yapılmaya çalışılmıştı. ancak bu girişim, milletimizin
zaferiyle sonuçlandı. şehitlerimizi rahmetle
anıyor, gazilerimize ve tüm milletimize minnet
ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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15 temmuz şeHitLer aNItI

Bu Ay Ne Oldu?

2018 yılında yapımı gerçekleşen ve İstanbul’da
yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı. Mimar Hilmi
Şenalp tarafından beşgen formda tasarlanan
anıt, “kenetlenme”ye vurgu yapıyor. Şehitlerin
adı, levhalar üzerinde yer alıyor. Anıtın
çevresine her bir şehit için bir selvi ağacı ve bir
gül dikilmiştir.

Ü

LKEMİZDE 15 TEMMUZ
2016 TARİHİNDE
VATAN HAİNLERİ
DARBE GİRİŞİMİNDE
BULUNMUŞLARDIR.
KAHRAMAN HALKIMIZ BU
SALDIRIYI ENGELLEMİŞTİR.

MUTLU, HUZURLU
YAŞAYABİLMEMİZ
İÇİN HALKIMIZ O GÜN
CESURCA MÜCADELE
ETMİŞ VE DARBE GİRİŞİMİNİ
ENGELLEMİŞTİR. NE MUTLU
TÜRK’ÜM DİYENE!

Demokrasi Destanı

PTT Pullarında Yaşatılıyor
Vatanını, değerlerini, istiklalini ve istikbalini
korumak için canını ortaya koymaktan
çekinmeyen Türk milletinin imza attığı 15 Temmuz
2016 Demokrasi Zaferi’nin işlendiği pullar PTT
tarafından basılmıştır.
İki asırlık hizmet tarihiyle ülkemizin önde gelen
kurumlarından olan PTT, “15 Temmuz Şehitler Günü”
temalı pulları tedavüle çıkarmıştır.
18

15 temmuz deStaNI...
Bir millet vatan nöbetinde! o gece türkiye demokrasisine
karşı yapılan darbe girişimini, Türk halkının üstün başarıları
engellemiştir. 15 Temmuz gecesi halkımızın sokağa
çıkmasının tek bir nedeni vardı: O da vatanımızın hainlerin
eline geçmesini önlemek. Darbe girişimi sırasında
173 sivil, 62 polis ve 5 asker hayatını kaybetmiştir. Darbecilerin
saldırısında ayrıca 2 binden fazla kişi de yaralanmıştır.
19

İlginç Hayvanlar
HAFIZASI ÇOK
GÜÇLÜDÜR
Her şeyi ayrıntılı
olarak hatırlar.

ÇOK AKILLIDIR
Kara hayvanları
içinde en büyük
beyne sahip!
İNSAN SESİNİ
TAKLİT EDER!
Evet, tıpkı bir
papağan gibi!

MAMUTLAR
ATASI
5 milyon önce yaşamış
olan mamutlar, fillerin
atasıdır.
HORTUMU
YARDIMCISI
Filler sıcak havalarda
hortumlarına su
doldurup kendilerini
serinletir. Ayrıca hortumlarını
beslenirken kaşık ve çatal
olarak da kullanır.

FİLLERİN
FİLLERİN
İlginç Dünyası

20
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İlginç Hayvanlar

EN BÜYÜK
HAYVANDIR
AMA...

Arılardan korkarlar.
Çünkü arılar kulaklarının
içine girip onları sokarlar.
Bu nedenle bu devasa
hayvanlar arı görünce
korkarlar.

Sürülerinden biri
ayrıldığında uzun süre
yas tutup, üzülürler.

İNSANLAR
DIŞINDA
ÇENESİ
OLAN TEK
MEMELİ
HAYVAN
FİLDİR!

BİR
HORTUMDA

50 BİN
ADET KAS

BULUNUR.

HAMİLELİK
SÜRELERİ
2 YILDIR! YENİ
DOĞAN BİR
FİL TAM 100
KİLOGRAMDIR!
22

“YOL ARKADAŞIM
BİR FİL” KOMEDİ
FİLMİNİ İZLEMENİ
ÖNERİRİRİZ!

HİNDİSTAN’DA
TAŞIMACILIKTA
KULLANILIR.

Filler, sık ormanlarda
taşımacılıkta kullanılır.
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Kim Kimdir?

MÜZİĞİN
DAHİSİ
MOZART’I
TANIYALIM

DAHA DÜN ANNEMİZİN…
“Daha dün annemizin kollarında yaşarken,
Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken,
Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk.
Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz.”

Wol fga ng a madeus
moz ar t klasik bat ı
müziğinde en etkili
müzisyenlerden
biridir. h aydi gel,
seninle bu çok özel
müzisyeni mercek
al t ına alalım!

Bu güzel şarkıyı bilmeyen yoktur değil mi?
Peki, bu şarkının bestesinin aslında Mozart’a
ait olduğunu biliyor muydun?

MOZART,
MUTLAK KULAKTI
Mutlak kulak ne demektir?
Tüm notaları, kusursuz olarak
duyabilmek demektir. Bir notayı,
bir referans almadan, başka
bir notayla karşılaştırmadan
tanıyabilme yeteneğidir.
İbrahim Tatlıses, Anjelika Akbar
gibi iki ünlü müzisyen de bu
özel yeteneğe doğuştan sahip
müzisyenlerdir.

A

vusturya’da doğan ünlü
klasik müzik bestecisi
Mozart, henüz 3
yaşındayken piyano çalmaya
başlamıştır. 8 yaşına geldiğinde
ise ilk senfonisini yazmıştır.

NEDEN TÜRK
MARŞI’NI
BESTELEMİŞ?

Senfoni nedir? Orkestra için
bestelenmiş, birkaç bölümden
oluşan uzun müzik eserine
senfoni denir.
24

Mozart’ın özellikle “Türk Marşı”
tüm dünyada severek dinlenen
eserlerinin başında gelir.
Mozart Viyanalı’dır. Ve Osmanlı
İmparatorluğu’nun, Avrupa’da
hayranlık uyandırdığı dönemlerde
yaşamıştır. Dahi besteci, Mehter
Marşı’nın güçlü ritimlerinden
etkilenmiş ve 1783 yılında Türk
Marşı’nı bestelemiştir.

MOZART DİNLEMENİN
FAYDALARI!
Besteci, sadece müzikte
önemli işlere imza atmamıştır!
Onun eserleriyle ilgili psikoloji
ve tıp alanlarında birçok
araştırma yapılmıştır. Hatta
öyle ki zekayı geliştirdiğine,
birçok hastalığı tedavi ettiğine
dair tezler bile vardır. Ancak
kesin olarak kanıtlanmış bir şey
varsa o da aslında Mozart’ın
bestelerindeki kusursuzluk ve
insanı rahatlatan etkidir! Sen de
Mozart dinlemeye başla ve favori
eserini belirle!
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Kim Kimdir?

Her Yaşın
Komedyeni

KEMAL
SUNAL

OYNadIĞI
KaraKterLeriN
OrtaK ÖzeLLiĞi Ne?
Kemal Sunal’ın oynadığı
filmlerdeki karakterlerin
genel özelliği haksızlıkların
karşısında duran, iyiliği ve
saflığı yüzünden başına
sürekli iş açılan, zekasıyla
kötülerle mücadele eden
ve insanlara doğru yolu
gösteren, daima «gülen» bir
adam olmasıdır. İzleyiciler
onu en çok “Şaban”
karakteriyle benimsemiş
ve sevmişlerdir. Onun
izleyici tarafından bu denli
sevilmesinin en önemli
nedeni ise; samimiyetidir.

Canlandırdığı karakterlerle
türk sinemasına damga vuran
usta oyuncu Kemal Sunal
kariyerine nasıl başlamış? en
sevilen karakteri hangisi? tüm
bu soruların yanıtları ve daha
fazlası sizlerle…

gerÇeK HaYatta
NaSIL biriYdi?
Türk sinemasının en değerli
oyuncularının başında
gelen Kemal Sunal, gerçek
hayatında kendisini “Çok
az konuşan, çok soğuk
bir adamım” diyerek
tanımlıyor. Ciddi yapıdaki
saygıdeğer sanatçı Sunal,
gerçek hayattakinin aksine
filmlerinde genellikle sürekli
espriler yapan karakterleri
canlandırmıştır.

tiYatrO KÖKeNLi
Sanat hayatına tiyatroyla
başlamıştır. İlk amatör tiyatro
oyunu, Vefa Lisesi’nde rol
aldığı “Zoraki Tabip”tir.
Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer
Feray ve Devekuşu Kabare
Tiyatrosu’nda rol aldıktan
sonra Ertem Eğilmez’in
kendisini fark etmesiyle,
1972’de “Tatlı Dillim” ile
sinemaya ilk adımını atmıştır.

tOPLam KaÇ FiLm?
TAM 82 FİLMDE ROL ALMIŞTIR. “Hababam Sınıfı”, “Kapıcılar Kralı”, “Tosun Paşa”,
“Şabaniye” en sevilen filmlerinden birkaçıdır. Senin en sevdiğin Kemal Sunal filmi hangisi?

26

27

Doğaseverler için
OKSiJeN dePOSu
Dünya oksijeninin %20’sini
sağlayan Amazon Yağmur
Ormanları oksijen deposu!

YAGMUR
ORMANLARI
A mazon yağmur
o rmanları, Amazon
Ha v zası ’ nın çoğ u nu
k aplar. Güney
A merika’da yaklaşık 5
m i lyon kilometrekarelik
b i r alanda yer alır.
B rezilya, Peru,
K olombiya, Venezuela,
E kv a dor, Bolivya,
G uyana, Surinam ve
F ransız G uyanası olmak
üzere doku z ü lk enin
s ı nırları içerisinde
b ulun ur.

Amazon Yağmur Ormanları
zengin bitki örtüsü ve bol
yağış alan iklimi sayesinde
binlerce hayvana ev
sahipliği yapıyor!

A

mazon ormanlarında
şiddetli yağışlar çevresel
etkenlere bağlı olarak değil,
bölgesel buharlaşmayla
oluşuyor. bitki
terlemesinden oluşan
yağışlar başlamadan
önce gökyüzündeki
sis görsel bir şölen
sunuyor. Kuru bir
mevsimin sonunda
bitkiler yağışı kendi
kendine yaratıyor.

amazon kurbağası
1.200’den fazla
kurbağa çeşidi yaşar!
28
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MUR
YAĞ L A R I
AN
ORM İN BİTKİ
G
ZEN ÜSÜNE
Ö R T H İ P.
SA

amazon
yaGmur
ormanlarI
mucİzesİ!

FİLM KARESİ GİBİ Ormana daha
adımınızı atar atmaz göreceğiniz
kuşlar, ağaçlardan sarkan
örümcekler, devasa sarmaşıklar
adeta bir film sahnesinin
içindeymişsiniz hissi yaratıyor.

DOĞAL YAŞAM Yerli halk geçimini
balıkçılık ve tarımla sağlıyor. Ticaretle
uğraşan halk dışında Amazon’da
hala dünyaya hiç açılmamış, kendi
kabuğunda yaşamaya çalışan
kabileler bulunuyor.

İşte bu
ormanların
haritası!

?

SON 10
YILda YeNi
tÜrLer
Birçok canlıya
ait yeni türler
son 10 yılda
keşfedilmiştir.

biNbir Çeşit
CaNLIYa eV
SaHiPLiĞi
YaPIYOr!
Amazon yağmur
ormanları kırk bin
çeşit bitki, iki binden
fazla kuş türü,
binlerce memeli
hayvan, yüz bin
çeşit omurgasız
canlı ve iki bin balık
türünü bünyesinde
barındırıyor.

HARİKA GÜÇ Milyonlarca

ÇarKIFeLeK ÇiÇeĞi
Bu canlı renkteki çiçeğin
anavatanı Brezilya, Venezuela,
Peru ve yağmur ormanlarıdır.
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bu ÇOK KIYmetLi
OrmaNLarda
YaşaYaN
CaNLILarIN
HeNÜz
tamamININ
KeşFediLmediĞiNi
biLiYOr
muYduNuz?

gÜNeY
YarIm
KÜRE’DE

)

amazon neh rİ’nde
1.000’den fazla ba lık
türü ya şar.

Doğaseverler için

yıl önce ortaya çıkan
ve yeryüzünde yaşayan
hayvanların yüzde
80’ini barındırıyor.
Ancak insanoğlunun
yanlış ağaç kesimleri
nedeniyle bu ormanlar
ne yazık ki yok olma
tehlikesi altında.

MUCİZE ORMAN!
AMAZON YAĞMUR
ORMANLARINDA
YER ALAN
AMAZON NEHRİ,
ZENGİN BİR TATLI
SU KAYNAĞIDIR.

YERYÜZÜ
aKCiĞeri
Yağmur ormanları,
atmosferdeki
karbon ve oksijen
dolaşımında küresel
iklim sisteminde
ve yeryüzündeki su
dolaşımında büyük rol
oynar
31

Nedir?
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İp atLama:

işte dışarıdA oynayabilece ğ i n
5 eğlenceli oy u n !

Nasıl oynanır? Uzun bir

ip alınır. İki kişi karşılıklı ipi
daire şeklinde sallar. Bir kişi
de ortada ipin üzerinden
atlamaya çalışır. Eğer
atlarken ipe basarsa yanmış
sayılır ve ipi o sallamaya
başlar. Dİğer iki sallayan
kişiden sıradaki ortaya
geçer.

KöREbE:
Nasıl oynanır? Bir kuşakla ya da
bir maskeyle ebenin gözleri kapanır.
Ardından ebeden kaçılır, çünkü ebe
birini yakalamaya çalışır. Yakaladığı
kişi, yeni ebe olur. Körebe oyununu
evde de oynayabilirsiniz. İyi
eğlenceler...

BEŞ TAŞ:
Nasıl oynanır? Beş taş
oyunu Türklerin binlerce
yıldır oynadığı bir oyundur.
Beş adet yuvarlak, hemen
hemen aynı boyutlarda taş
toplanır. Sağ elin işaret
ve baş parmağıyla yarım
daire yapılır. Taşlar yukarı
atılır ve yere düşen taşlar,
sol elle yarım dairenin
içinden üç seferde
geçirilmeye çalışılır.
Üç seferde daireden
geçiremeyen kişi yanar ve
sıra karşı tarafa geçer.

bİLyE:
Nasıl oynanır? Bilye; meşe,

HER yaŞta sEKsEK:
Nasıl oynanır? Yere tabeşirle seksek

misket adlarıyla da anılır. Birçok
oyun şekli vardır. En çok tercih
edileni ise şudur: Toprağa bir
çukur kazılır. Bilyeler o çukura
atılmaya çalışılır. Bilyeleri çukura
denk getiremeyen elenir.

şeması çizilir. Küçük bir taş alınır ve
sırayla 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9 ve 10’lara
taş atılır. Ardından taşın olduğu
çerçeve atlanarak tek ayak üzerinde
zıplanır. Seksek, büyük annelerimizin,
dedelerimizin de oynadığı çok eski ve
eğlenceli bir oyundur.
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Türk

bayrağı
BAYRAK BİR MİLLETİN
VARLIĞININ VE BAĞIMSIZLIĞININ
SEMBOLÜDÜR. İŞTE BAYRAĞIMIZ
HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER.

tüRK bayRağI’NIN
OLUŞUmU HaKKINDa
GENEL bİLGİ:
Tarihi: Al renkli zemin üzerine
beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan
bayrağımız, mevcut şekliyle ilk olarak
1844 yılında Sultan Abdülmecit
dönemindeki Tanzimat sürecinde
kabul edilmiştir. Cumhuriyet
döneminde 29 Mayıs 1936 tarihinde
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı
olarak kabul edilmiştir.

efsaneye göre: Bayraktaki al,
şehitlerin dökülen kanlarını temsil
eder. Gece yarısı bu kanların üzerine
yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir
yıldızla beraber Türk Bayrağı’nın
görüntüsü oluşur.

Kanuna göre: Türk Bayrağı,
yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk,
buruşuk veya layık olduğu manevi
değeri zedeleyecek herhangi bir
şekilde kullanılamaz. Resmi yemin
törenleri dışında her ne maksatla
olursa olsun, masalara kürsülere,
örtü olarak serilemez. Oturulan veya
ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu
yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın
şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma
şeklinde giyilemez.
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Nedir?

BAYRAĞIMIZ

ÇOK DEğErLİDİr

doğu türkİstan’dan, müslüman boşnaklar’a dek bİrçok
ha lk, türk bayrağını farklı bİçİmde kullanmıştır.

KIRIKKaLE’DE
bULUNaN DEV tüRK
bayRağI
ÖzeL baYraK: Bayrak,
eğik bir tepeye konulan
binlerce kaldırım taşından
yapılmıştır. Hava koşullarından
etkilenmeyen boya ile
boyanmıştır.
36

tüRK bayRağI tEmaLI
LaLE pEyZajIyLa
DüNya REKORU
Lale peyzajlı bayrak:
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından laleler
ile oluşturulan Türk bayrağı
temalı peyzajla dünya rekoru
kırıldı. Bayrak peyzajı için
168 bin 100 lale kullanıldı.
400’den fazla kişi, yaklaşık 12
saat peyzaj için çalıştı. Bayrak
temalı bu özel peyzaj, tam 403
metrekaredir!
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Doğaseverler için

DOĞASEVERLERE
Gündüz 12.00-16.00 saat leri arasında güneşte oynamaman
gerekiyor. bunu biliyorsun değil mi? Peki, diğer saat lerde
dışarıda doğayı keşfetmeye ne dersin? keşfe sana önereceğimiz
4 görevle başlayabilirsin, iyi eğlenceler!

1

KARINCALARIN
YUVALARINI ARAŞTIR!
Karıncaların
yuvalarını nasıl
bulabilirsin?
1 Peş peşe giden karınca sürülerini bul.
2 Minik minik ekmek parçalarını

karıncaların önüne yavaşça bırak.

3 Karıncalar ekmek kırıntılarını

alıp sürü halinde yuvalarına doğru
gideceklerdir.

4 Onları takip edip yuvalarına

ulaşabilirsin.
38

2

KELEBEKLERİ TAKİP ET
En az bir adet kelebek
bulup, fotoğrafını çek!
Ardından o fotoğrafa bakıp
kelebeğin tüm renkleriyle
resmini çiz. Böylece
doğanın kusursuzluğuna,
muhteşem mucizesine,
kelebeğin kanatlarında
şahit olabilirsin!

ÖNEMLİ: Kelebeklerle ilgili en yaygın yanlış
bilgi ömürlerinin sadece 1 gün olduğudur.
Kelebeklerin yaşam süresi değişkenlik gösterir.
Bazı kelebeklerin ömrü 1 gün iken bazı
kelebeklerin ömrü 2 aya kadar çıkabilir.

4 ÖDEV!

3

SOKAK HAYVANLARI
İÇİN SU BIRAK!
Yaz mevsiminde hava
çok sıcak olur. Her
zamankinden daha çok suya
ihtiyaç duyarız. Hayvanlar
da tıpkı bizim gibi yazın
daha çok su içerler. Sen
de evdeki plastik bir kaba
su doldur, sokağa bırak.
Hayvanlar su içsin.

4

KİTABININ ARASINA
ÇİÇEK KOY
En az iki farklı çiçek bulup, kitabının
arasına koy ve kurut. İstersen
çiçeği koyduğun sayfaya küçük bir
not da yapıştırabilirsin. O notta o
çiçeği topladığın günün tarihini ve
yerini yazabilirsin. Böylece ileride o
sayfaya ve çiçeğe baktığında notun
sayesinde o günü hatırlayabilirsin.

ÖNEMLİ: Dünyanın en büyük çiçeği!
Rafflesia çiçeği; çapı 1 metreyi, ağırlığı ise
10 kilogramı bulabilen, dünyada sadece
4 ülkede yetişen dünyanın en büyük çiçeği
olma özelliğini taşıyor.
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bir müzik aleti çalmaya ne dersin? Piyano,
keman, gitar, bağlama gibi en güzel müzik
aletlerini çalmak isteyenler için temel bilgi
ve önerilerimizi sunuyoruz.

YARARLARI NELER?

Hem sağ hem de sol elinizi aynı
anda kullanabilirsiniz. Bu sayede
beynin her iki tarafı da güçlenir
ve beyin çok yönlü çalışır. Ve
tabii müzikal kulağınız gelişir.

NASIL ÇALINIR?

KEMAN

çüK
KüKÜÇÜK
R
MÜZİSYENLER
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PİYANO

Nasıl?

Ellerin doğru duruşu
piyano çalmanın en temel
noktalarından biri. Çünkü doğru duruşa
sahip değilseniz, ileride hem teknik hem
de fiziksel açıdan sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Bu yüzden bir kursa gitmenizi öneririz.

NE KADAR SÜREDE ÖĞRENİLİR?
İlk bir ay boyunca egzersiz yapmak gerekiyor.
Tuşların hangi notalara denk geldiğiyle ilgili
alıştırmalar yapmalısınız. Parmaklarınız
doğru notaları tuşlarda bulabilmeli. Tabii
bu hiç kolay değil, çok çalışmak ve pratik
yapmak çok önemli. Notaları okumayı da
öğrenmeniz gerekiyor. Altı ayda, sıkı bir
çalışmanın ardından piyano çalabilirsiniz.

dokunabilirsiniz. Ayrıca tırnağınızın
rahatsız edici sesler çıkarmasını
önlemiş olursunuz. Keman çalarken
vücudunuzu mümkün olduğu kadar
serbest bırakın. Özellikle boyun, sırt,
omuzlar, kollar ve bilekler serbest
olmalı. Ayna karşısında keman çalışıp
duruşunuzu düzeltebilirsiniz.

NE KADAR SÜREDE
ÖĞRENİLİR?

Keman, tıpkı piyano gibi öğrenilmesi zor bir çalgıdır. Bir-iki ay
süresince kemanın yayını düzgün
tutma gibi konularda pratik yapmalısınız. Ardından öğretmen rehberliğinde basit parçaları çalmaya
başlayabilirsiniz. Ortalama 6-8 ay
sonunda birkaç eseri çalabilirsiniz.

VİRTÜÖZ KİME DENİR?
YARARLARI NELER?

Müzikal kulağınızı geliştirir. Bedeninizin duruşunu düzgün kılar. Dik
ve düzgün bir duruşa keman
çalarak sahip olabilirsiniz.

NASIL ÇALINIR?

Tırnaklarınızı kısacık kesmelisiniz. Böylece kemanın tellerine basarken parmak uçlarınızla tele

Bir müzisyene virtüöz denebilmesi
için müzisyenin, sanatını icra ederken, bunu diğer sanatçılardan çok
daha üstün bir şekilde gerçekleştirebilecek yeteneğe sahip olması
gerekir. Neşet Ertaş (bağlama), Arif Sağ (bağlama), Selim
Sesler (klarnet), Mustafa Kandıralı (klarnet), Hüsnü Şenlendirici (klarnet), Kudsi Ergüner (ney),
ünlü Türk virtüözlerimizdendir.

EN BİLİNEN

10 PİYANİST

FazıL Say

İdil Biret, Fazıl Say, Tuluyhan Uğurlu,
Güher & Süher Pekinel, Gülsin Onay,
Hüseyin Sermet, Verda Erman,
Sergey Rachmaninov ve Arthur
Rubinstein, Vladimir Horowitz.
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tuLuyhaN
uğuRLu

aRthuR
RuBİNStEİN
İDİL BİREt

Evet sevgili müzik severler; size önemli bir
ipucu: Her gün yarım saat çalışmalısınız.

GüLSİN ONay

SERGEy
RachMaNİNOv

Eseri birkaç parçaya ayırın ve aynı bölümü
üst üste çalın. Kulağa sıkıcı gibi gelebilir
ama etkili bir egzersiz. Ayrıca nota takibi,
doğru ritmi yakalamak için metronom
kullanın. Metronom, bir eserin hangi
hızla çalınması gerektiğini gösterir.

Haydi sen de söyle! Eğer, herhangi bir
müzik aleti çalmak istemiyorsan; şarkı
söyleyebilirsin. “En sevdiğin şarkı ve
şarkıcı hangisi?” “En sevdiğin
şarkının sözleri nedir?” Haydi, şarkını
söylemeye başla! Şarkı söylemenin,
insan psikolojisine iyi geldiğini biliyor
muydun?
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GÜREŞ TÜRLERİ:

Güreşi, ŞalYağlı Güreş, Aba
k Güreşi.
var Güreşi, Kuşa

YAĞlı gÜrEşksel bir Türk

GüREŞ NEDİR?
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larının
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Güreşçilerin
alanlarda yapılır.
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ÖNEMLİ

Etnospor
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şAlvAr gÜrEşi

lOn
isvEÇ’TEKi PAnTO
Eli
gÜrEşinin dE TEM
TÜrKlErdir!

pılmakta olan
Bugün İsveç’te ya
n de, Orta
pantolon güreşini
çler sırasında
Asya’da yapılan gö
rleşen Hun
Baltık bölgesine ye
n yapıldığı tahmin
Türkleri tarafında
ediliyor.
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Nasıl?

arşİmEt’İn

SeN de deNe!
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ARŞİMET
KİMDİR?
(Milattan Önce 287-212)

ANTİK YUNANLI,
MATEMATİKÇİ VE
FİZİKÇİDİR. İTALYA,
SİCİLYA’DA DOĞUP
YAŞAYAN ARŞİMET,
SUYUN KALDIRMA
KUVVETİNİ
BULMUŞTUR.
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Suyun üzerine bir tahta
koyup yüzdür. Bu cismin
üzerine parmağınla bastırıp
çek. Parmağını çeker çekmez
tahtanın tekrar yukarı çıktığını
göreceksin.

nİn bulun

ma S ı

“ E UREKA EUREKA”

Arşimet, yıkanmak için bir
hamama gider. Havuzda
yıkanırken, ağırlığının
azaldığını hissetmiş ve
“Eureka, eureka” diyerek
hamamdan köpüklü saçlarıyla
heyecanla fırlamıştır! Eureka
(Evreka) Yunanca “Buldum”
demektir! Arşimet’in bulduğu
şey; su içine daldırılan
bir cismin taşırdığı suyun
ağırlığı kadar ağırlığını
kaybetmesidir. Özetle
Arşimet, suyun kaldırma
kuvvetini bulmuştur.

HayatımıZı naSıl kOlaylaştırdı?
kuvveti dışında başka prensiplere
de bağlıdır. Ancak bu ilerlemenin
temelinde Arşimet Prensibi’nin
olduğu kesindir. Günümüzde
İnsanoğlu suyun kaldırma kuvvetinden
suyun kaldırma kuvveti sayesinde
yararlanmıştır. Suyun kaldırma
deniz ve okyanus dalgalarından
kuvveti sayesinde gemiler inşa edilmeye
başlanmış ve deniz taşımacılığı yapılmıştır.. enerji elde etme çalışmaları
devam ediyor. Anlayacağın,
sevgili Dama Dama okuyucusu,
nsanoğlu suyun kaldırma
neredeyse 2 bin yıl öncesinde
kuvvetinden sürekli olarak
Arşimet’in bulduğu bu keşif,
yararlanmıştır. Deniz
bugünkü bilimsel çalışmaların
taşımacılığı bunun en büyük ve
bile temelini oluşturuyor. Ne
somut örneklerindendir. Tabii
kadar harika değil mi? Kim bilir
ki bir geminin suyun üzerinde
belki sen de ileride çok önemli bir
kalabilmesi suyun kaldırma
keşifte bulunursun!

SUyUn KaLDırma KUVVEtİ
mEDEnİyEt DEmEK!
SU KENDİ
YOĞUNLUĞUNDAN AZ
YOĞUNLUĞA SAHİP OLAN
CİSİMLERİ YÜZEYİNE
DOĞRU İTER. YOĞUNLUK
FARKLARINDAN ORTAYA
ÇIKAN BU GÜÇLE CİSİM
YÜZMEYE BAŞLAR.

İ
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Nasıl?

sevgili gün
lük!

Günlük tutm
anın eğlenc
eli ve fayda
birlikte inc
lı yanların
elemeye ne
ı
dersin?

neden gün
lük Tutarız?

Bir arkada
şımızla kon
uşuyor gib
arkadaşım
i günlük tu
ıza o gün y
tarız. Nasıl
aptıklarımız
günlüğümü
ı anlatıp ra
ze de o gü
hatlarsak,
n yaptıkları
içimizi dök
mızı yazıp,
üp, rahatla
bir tür
rız.
Günlük tutu
p
yaşadığımız , ileride okuduğumu
zda o dönem
ı hatırlarız.
le
notlarımızd
G
ü
n
lü
ğ
ü
m
ır.
üz bizim ta rde neler
rihsel

El Yazımız g
üzelleşir!

Günlük tutm
anın en ön
emli fayda
yazımızın d
larının baş
aha güzel o
ında el
lm
asını sayab
tablette ya
iliriz. Her g
da bilgisay
ün
arda yazı y
günlüğümü
azmak yeri
ze el yazısı
n
e
,
yazmak sa
yazımız olu
yesinde inc
r!
i gibi
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GüNLüK
tUtaRKE
N

…

süre sonra
yazdıkların
silinebilir.

*Mutlaka tari
hi ve yeri
*Genel olara
not düşme
k günlüğe
lisin.
her gün dü
z
e
nli olarak
*İsimleri yaz
yazı yazılır.
arken
S
e
n de o
soy isimle
riyle
şekilde yaz
a
rsan daha
yazmanda
iyi olur. Anc
yarar var.
a
k bazı
Çünkü gün
zamanlard
lüğünü
a, yazmadığ
yeniden o
ın
kuduğund
günleri birk
a
aç gün son
sadece “A
ra
toplu olara
li” yazarsa
k yazabilirs
n
kim olduğ
in
.
unu
*Evde küçük
hatırlamay
kardeşi
abilirsin.
olanların g
ü
n
lü
klerini,
*Özel şeyleri
kardeşlerin
de
in
günlüğüne
ulaşamaya
rahatça
cağı bir yerd
yazabilirsin
e
tu
. Çünkü
tmalarında
yarar var.
günlükler k
Malum, kü
işiye özeld
çük çocuk
ir.
Sen izin ve
lar
bilmeden b
rmediğin
irçok şeyi
sürece kim
yırtabilir.
se
günlüğünü
okuyamaz.
*Kurşun kale
m yerine
dolma kale
m ya da
tükenmez
kalemle
günlüğüne
yazı
yazmalısın
. Kurşun
kalemle ya
zarsan, bir
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Ne Nerede?

NEREDE?

Manavgat Şelalesi,
Antalya’nın Manavgat ilçesinde,
Manavgat Nehri üzerinde bulunan
ünlü bir şelalemizdir. Antalya’ya 72 km.
mesafededir. Manavgat ilçesinin 3 km.
kuzeyinde bulunan ve adını bu ilçeden
alan şelalenin hemen yanı başında yer
alan PİKNİK ALANLARI sayesinde
doğa ile iç içe zaman geçirebilirsiniz.

antaLya

manaVgat
şELaLESİ

üLKEmİZİN DOğaL GüZELLİKLERİNDEN bİRİ
OLaN maNaVGat ŞELaLEsİ’Nİ ZİyaREt
EDİyORUZ. HayDİ sEVGİLİ Dama Dama
OKUyUcUsU, bİRLİKtE aNtaLya’ya GİDİyORUZ.

Turizmi Etkiliyor:

Muhteşem doğasıyla Manavgat
Şelalesi, özellikle yaz aylarında tüm
dünyadan turistlerin ilgisini çekiyor.
Özellikle son 5 yılda buraya gelen
turist sayısında artış
görülüyor.
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Nasıl?

Kendi Çıkartmanı Kendin Yap!
ma lzemeler
KOLİ BANDI
MAKAS
KAĞIT
KALEM
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yaPılışı

KAĞIDA RENKLİ KALEMLERLE
İSTEDİĞİN RESİMLERİ ÇİZ.
Makasla kes. Makasın çocuklar için
uygun bir makas olmasına dikkat et.
Koli bandına kestiğin resmini yapıştır.
ÇIKARTMAN HAZIR! İster
defterine ister panoya çıkartmanı
yapıştırabilirsin.
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Bulmaca

✁

✁

✁
dOĞrU PArÇAYı

✁

✁

KEs YAPışTır
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Boyama zamanı

Bulmaca

BU rEsiMdE ÜÇ fArKlı ÇEşiT KEK vAr: Kirazlı, yıldızlı ve gül figürlü.
Yukarıda her bir kekin karşısına, kutular boş bırakıldı. sen de bu boş bırakılan
kutulara, kaçar adet kek olduğunu yaz!
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Haydi bize yaz!
dama dama Temmuz sayımızda yer verdiğimiz
“doğa severlere 4 ödev” başlıklı konumuzu okudun.
senin burada en ilgini çeken görev hangisiydi?

Karıncaların yuvalarını bulabildin mi? Kelebeğin resmini çizebildin
mi? sokak hayvanları için bir kaba su doldurup, sokağa bırakabildin
mi? Kitabın arasına çiçek koydun mu? Bize, bu ödevlerden
yapabildiklerini yazmaya ne dersin? Umarız çok eğlenmişsindir!

PTT A.Ş 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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ÇOCUKLAR!
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