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Yaz mevsimini geride bıraktık.
Bol güneşli, sıcacık günlerin
yerini rüzgârlı ve haﬁf soğuk
havalar aldı. Mevsim geçişlerinde ne yazık ki pek çoğumuz eğer
dikkat etmezsek haﬆalanabiliyoruz. Soğuk algınlıklarında ya
da gribal enfeksiyonlarda doktora gidip verdiği ilaçları zamanında kullanarak, bol su
tüketerek ve bol bol c vitamini
ile dolu olan meyveler yiyerek
iyileşebiliyoruz. Peki, hiç merak
ettin mi doğadaki bir hayvan
haﬆalandığında ne yapıyor,
nasıl iyileşiyor? Senin için onlarla mini bir röportaj yaptık.

NASIL

Ot yiyorum. Evet, yanlış duymadınız midem
bozulduğunda yeşil otlardan yiyorum. Eğer,
zehirlenirsem de ot yutuyorum, bu iğrenç ama
kusmamı sağlıyor ve hemen iyileşiyorum.

Hayvan doﬆlarımdan yardım alıyorum. Mesela
karıncalarla aram çok iyi. Tüylerimde bakteri
oluştuğu zaman bir karınca yuvasına
yatıyorum ve karıncalar tüylerimde gezip
salgıladıkları asitlerle bakterileri öldürüyorlar.
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Çamur banyosunu çok seviyorum. Ama bunu
sadece güzel vakit geçirmek için yapmıyorum.
Vücudumdaki bakterilerden, bit, kene gibi
parazitlerden korunmak ve yaralarımı
iyileştirmek için çamura yatıyorum. Bazen de
çamur yiyorum bu da mideme iyi geliyor.

Çok fazla kilo almak da sağlıksız bir şey.
Bazen kilom artarsa hemen ot yiyorum.
Çünkü bu yediğim otlar hem besleyici hem
de beni tok tutuyor. Bu da sağlıklı kilo
vermemi sağlıyor.

Bazen avımın peşinden koşarken yaralanabiliyorum.
Biliyorsunuz yaralanan yer temizlenmezse
enfeksiyon kapabiliriz. Onun için ağzıma bir miktar
toprak alırım, onu çiğnerim ve yarama sürerim.
Böylece enfeksiyona karşı korunmuş olurum.
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Ağaçlar; yemyeşil
yapraklarıyla, renk renk
çiçekleriyle bizler sağlıklı
ve temiz nefes alabilelim
diye varlar. Şimdi hazırsan
oksijen kaynaklarımızdan
olan ağaçların daha önce
hiç duymadığın gizli
yaşamlarına tanık
olacaksın.

Ağaçların gövdelerindeki
yosunlar ne kadar uzunsa,
yaşları da o kadar büyüktür.

Yaz aylarında tek bir ağaç
bile her gün havaya 1
kilometrekareye yetecek
oksijen sağlar.

Meyve ağaçları, yanlarından
geçen arılar karınlarını
doyurabilsinler diye etraflarına
koku mektupları gönderirler.

Bir ağaç yaşamı boyunca
20 ton kadar
karbondioksit depolar.
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Kan basıncımız kozalaklı
(çam gibi) ağaçların altında
yükselir, meşeliklerin
(palamut ağacı) altında
düşer.

Bahar aylarında ağaçlardaki
su basıncı çok artar. Öyle ki
bir ağacı stetoskopla
dinlerseniz içindeki suların
sesini duyabilirsiniz.

Mantarsı bağlar bir
ağaçtan diğerine
sinyaller taşır. Bu
şekilde bir ağaç başka
bir ağacı zararlı
böceklere karşı uyarır.
Mesajı alan ağaçlar da
böcekleri engelleyen bir
sıvı salgılamaya başlar.

Ağaçların güneşi gören
kabukları daha sert olur.
Bunun nedeni çatlamaya
karşı aldıkları bir önlemdir.

Yetişkin bir ağaç 100
kilodan fazla tozu
filtreleyip tutabilir.
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“Kırmızı balık gölde kıvrıla
kıvrıla yüzüyor, balıkçı amca
geliyor oltasını atıyor, kırmızı
balık dinle, sakın yemi yeme.”
Hatırladınız değil mi, bebekken
evde ve kreşte en çok
dinlediğimiz şarkıydı. Ama o
kıpkırmızı balık şimdilerde o
kadar neşeli yüzemiyor ve çok
mutsuz. Neden mi? Cevabı
haberimizde;

sakın
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Evet, doğru okudunuz
arkadaşlar. Yüzgeçlerini
neşeyle sallayan, kıpır kıpır ve
sevimli kırmızı balık doﬆumuz
son zamanlarda çok mutsuz.
Çünkü pek çok arkadaşı yavaş
yavaş daha temiz göllere
taşınmaya başladı bile. Bunun
nedeni ise dünyadaki pek çok
gölün kirlenmesi ve kurumaya
başlaması.

Evsiz kalan sadece göl canlıları değil ne yazık ki, denizlerde yaşayan
balıklar da aşırı kirlilikten şikayetçi. Belki onların evi var ama yem
yerine plaﬆik atıklarla karşılaşıyorlar ve onları yem sanıp yedikleri
için de haﬆalanıp, bir daha geri dönmemek üzere gidiyorlar.
Onun için bizi şarkısıyla büyüten kırmızı balığa şimdi de bizim deﬆek
olmamız gerekiyor. Yapmamız gereken ise o kadar basit ki. Çevreyi
kirletmediğinizi biliyoruz ve bunu takdir ediyoruz. Fakat bazı büyüklerimiz
ne yazık ki, kirlettiğinin farkında değil. Onları uyararak ilk adımı atabiliriz.
Fakat bu da tek başına yeterli değil. Mutlaka sıfır atığa deﬆek olup,
atıklarımızı da ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü doğaya bırakılan her
plaﬆik bir kırmızı balığı evsiz bırakıyor.
Haydi, kurtardığın kırmızı balıkları saymaya başla.
Unutma, yerden aldığın her bir plaﬆik atık, bir
kırmızı balığın hayatını kurtaracak.
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Meraka

Günlük hayatta karşılaştığımız
ya da neden karşılaşmadığımızı
merak ettiğimiz onlarca soru var.
Kitap okurken neden hemen
uykumuz geliyor hatta uyuya
kalıyoruz? Sivrisinekler bizi neden
sokuyor? Uyurken hapşırabilir
miyiz? Esnediğimizde gözlerimiz
neden yaşarır? Yüzümüz neden
kızarır? Bu soruların cevaplarını
araştırmamızda bulabilirsin?

dogamd

var

Utandığımızda, kaygılandığımızda ya
da heyecanlandığımızda bazen
yüzümüz kıpkırmızı bir hal alır. Böyle bir
durumla karşılaştığımızda
vücudumuzda ani bir ısı artışı olur.
Derinin yüzeyi ise bu ısıyı, kan
damarlarını genişleterek atmaya çalışır.
Ve bundan dolayı da yüzümüz kızarır.

Sivrisinekler Bizi
Neden Sokuyor?
Derilerimiz diğer canlılara göre
daha fazla laktik asit üretiyor ve
sinekler buna bayılıyor. Ayrıca
bizdeki proteinler de sivrisineklerin
yumurtalarını beslemelerine
yardımcı oluyor.
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Uyku sırasında öksürebiliriz fakat hapşıramayız.
Çünkü uyurken sinir siﬆemimizin bazı bölümleri
çalışmaz. Kapalı oldukları için de burunda oluşan
kaşınma duygusu beynimize ulaşmaz.

Kitap Okurken
Neden Uyuruz?
Kitap okurken, beynimiz önce gördüğü
harﬂeri yorumlar, bunları anlamlı kelimelere
sonra da cümlelere dönüştürür. Bu sırada
beynimiz çok fazla enerji harcar ve bununla
birlikte göz kaslarımız da yorulur. Bundan
dolayı da uyku hali başlar.

Esneme sırasında yüzümüzdeki kaslar
gözaltımızdaki gözyaşı torbacıklarına baskı
yapar. Bundan dolayı da gözlerimiz yaşarır.
Aynı şey çok güldüğümüz zaman da olur.
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Levi Hutchins 1700’lü yıllarda
Amerika’da New England bölgesinde
yaşayan 26 yaşında genç bir saat
tamircisiydi. İşe gidebilmesi için her
sabah 04:00’de uyanması gerekiyordu.
O dönemde erken işe gitmek zorunda
olanlar hava aydınlanınca
kendiliğinden uyanırlar ve yola
çıkarlardı. Fakat saat tamircisi Levi o
kadar şanslı değildi çünkü New
England’da hava çok daha geç
aydınlanıyordu. Bundan dolayı da
Levi bir türlü işe yetişemiyordu.
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Her gün işe geç kalması onu
bir alet yapmaya zorladı.
Önüne koyduğu bozuk
saatlere uzun uzun baktı. Bir
alet yapmalıydı ama nasıl?
Aklına çan geldi. Önce boş
bir kutu aldı, içine büyük
bakır bir saatin içini
yerleştirdi. Ve bu düzeneğe
bir çivi ve yanına da bir dişli
ekledi. Basit ama zekice bir
plandı bu fakat çalışacak
mıydı? Hayatında hiçbir şeyi
bu kadar merak etmemişti.
Saati kurdu ve beklemeye
başladı.

Akrep saat 04.00’e geldiğinde
saatin kendi düzeneği çiviyi itti ve
çivi de çana vurdu. Böylece ortaya
yüksek bir ses çıkmış oldu. Saat tek
bir defa çalmasına rağmen o kadar
güçlü bir ses çıkıyordu ki sabahları
çok rahat bir şekilde uyanabiliyordu. Daha sonra Levi’nin icadı
çok gelişti ve milyonlarca insan
sabah kalkabilmek için çalar
saat kullanmaya başladı.
Günümüzde ise yerlerini
telefonların alarm
menüleri aldı.

15

ÖĞRE NİNCE
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DEMİR ADAM OLMASAK DA
BEDENİMİZDE FAZLACA
DEMİR VAR
Vücudumuzda bulunan demir,
7.62cm boyunda bir çivi üretmeye
yetecek kadardır.

SABUN

Haçlı Seferlerindeki Hıriﬆiyan askerlerini
gören Müslümanları dehşete düşüren şey
onların saldırganlığı değil Avrupalıların
çok nadir banyo yapmaları ve
vücutlarının çok kötü kokmasıydı. Eski
Mısır'da da sabun vardı ancak Araplar
bitki yağlarını karıştırarak modern
anlamdaki sabunu oluşturdu.

NE KADAR ÇOK FOTOĞRAF
ÇEKİYORUZ
Günümüzde her iki dakikada bir
dünyada çekilen fotoğraf sayısı bütün
insanlığın 19. yüzyılda çektiği fotoğraf
sayısından daha fazla.

DÜNYANIN EN AKTİF VOLKANI;
KILAUEA DAĞI, HAVAi
1983 yılında Havai adasının güney
kesiminde aktif hale gelen dağ, o
günden bu güne hâlâ sönmüş değil.
200’ün üzerinde evi tahrip eden volkan
bunun yanı sıra 544 dönüm yeni arazi
oluşturmasıyla biliniyor.
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ÜL KE M İZ İN EN ES Kİ KÖ PR
ÜS Ü
Seyhan Nehri üzerinde yer alan Adana
ilinin Seyhan ilçesini ve Yüreğir ilçesini
birbirine bağlar. Taş Köprü 117-138
yılları arasında Roma İmparatoru
Hadrian tarafından inşa edilmiştir. Taş
Köprü; 310 metre uzunluğa, 11 metre
genişliğe ve 21 göze sahiptir. Fakat
günümüze bu köprünün 14 gözü
ulaşmıştır. Bu Köprü ülkemizin en eski
köprüsüdür.

DÜ NY AN IN EN UZ UN İSİ ML İ YE Rİ

DÜ NY AN IN EN AL ÇA K NO KT AS I
KARA ÜZERİNDEKİ EN ALÇAK
NOKTA ÖLÜ DENİZ KIYISI

TAUMATAWHAKATANGIHANGAKOAUAU
OTAMATEATURIPUKAKAPIKIMAUNGAHO
RONUKUPOKAIWHENUAKITANATAHU
Kısaca Taumata, Yeni Zelanda’nın
Hawke’s Bay bölgesinde, 305 metre
yüksekliğinde bir dağ. İsim Maori dilinden
gelmektedir. 85 harﬂik uzunluğu ile “en
uzun yer ismi” olarak Guinness Rekorlar
Kitabı’na girmiştir.

Deniz seviyesinin tam 418 metre altında
bulunan bu deniz, İsrail, Ürdün ve Batı
Şeria arasında bulunuyor.

SATRANÇ

DÜNYA
MİMARLIK FESTİVALİNİN
ÖDÜLLÜ CAMİSİ
İﬆanbul'da yer altına inşa edilen
Büyükçekmece Sancaklar Camii, Mimar
Emre Arolat tarafından yapılmış.
Dünya Mimarlık Feﬆivali'nde birinci olan
Sancaklar Camii, alışagelmiş
camilerden farklı yapısıyla dikkat
çekerken, Hz. Muhammed'e ilk vahyin
geldiği Hira Mağarası’ndan esinlenerek
inşa edilmiş.

Satrançın bugün oynanan formu ilk
kez İran'da geliştirildi ve buradan
Batıya yayıldı. 10. yüzyılda İspanyollar
Emeviler aracılığıyla satrançla tanıştı.
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Çarli’nin Büyük Cam Asansörü
Roald Dahl

Daha önceki sayımızda önerdiğimiz “Çarli'nin
Çikolata Fabrikası” adlı kitabı okuyan çocuklar bu
kitabı çok sevmişti. Bilmeyenler için baştan
anlatacak olursak yoksul Çarli, sonunda büyük
bir çikolata fabrikasının sahibi olmuştu. Bay
Wonka, Çarli'yle ailesini, büyük cam asansörüne
bindirip bir yolculuğa çıkarmıştı. İşte elinizdeki
kitap, "Çarli'nin Büyük Cam Asansörü", bu
yolculuğun öyküsünü anlatıyor...

Küçük Kara Balık
Samed Behrengi

Özgürlük, adalet gibi kavramları çocuklarla
tanıştırmak amacıyla İranlı yazar Samed
Behrengi tarafından kaleme alınmıştır. Küçük
Kara Balık, kalıplaşmış düşünceleri
sorgulamayı öğütleyen, okuyan herkese ilham
veren eserlerden biri. Aslında bir masal kitabı
olmasına rağmen içerdiği mesajlarla merak
duygusu, sorgulama, keşfetme gibi kavramları
çocuklara aşılaması açısından oldukça güzel
ve ufuk açıcı bir kitaptır.
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. .. .
Çizgili Pijamalı Çocuk
John Boyne

�

Bu kitabı okumaya başladığınızda, kendinizi Bruno
adında dokuz yaşında bir çocukla yolculuğa çıkmış
bulacaksınız. Yazar, olayları o kadar derinden
veriyor ki kendinizi Bruno ile birlikte bir tel örgünün
hemen yanı başında buluveriyorsunuz. Çizgili
Pijamalı Çocuk, tertemiz ve masum çocuk
dünyasında arkadaşlığın güzelliği ve savaşın
korkunçluğunu işleyen olağanüﬆü bir roman.

.
.
.
Çizmeli Kedi
Grimm Kardesler

Bir zamanlar üç oğlu, değirmeni, bir eşeği ve
bir kedisi olan bir değirmenci yaşarmış.
Oğulları unu öğütür, eşeği unu taşır ve kedi
de fareleri yakalarmış. Babaları öldüğünde
üç kardeş mirası aralarında bölüşmüşler.
Büyük olan değirmeni, ortanca eşeği, en
küçük olan da kediyi almış. İşte bu hikayede
kediyi alan en küçük kardeşin başından
geçen olaylara şahit olacaksınız.
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ŞİFRE: TABİAT ANA
1- TOPKAPI SARAYI 2-SALDA GÖLÜ 3-BILDIRCIN 4-YOZGAT SAAT KULESİ 5-ABANT GÖLÜ
6-GÖBEKLİ TEPE 7-CUMALIKIZIK 8-SAFRANBOLU EVLERİ 9-ASPENDOS
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100 yaşındaki bir kayın
ağacı, saatte 40 kişinin
çıkardığı 2,35 kilogram
karbondioksidi yok eder.
A- Doğru B-Yanlış

4
Küçük Kara Balık
Kitabının Yazarı Kimdir?
A-Samed Behrengi
B-Grimm Kardeşler

3

2

Ülkemizin en büyük
adası Gökçeada’dır.
A- Doğru B-Yanlış

Bir kutup ayısı saatte
kaç km hıza ulaşabilir?
A-60 B-40

6 Dünyanın ilk dijital

5

müzesi hangi ülkededir?
A-Japonya B-İsviçre

Dünyanın en aktif volkanı
Kılauea Dağı Nerededir?
A-Bahamalar
B-Hawai
Türkiye’nin en büyük
6 yaşındaki bir çocuk günde
gölü hangisidir?
ortalama 300 kez güler
A-Tuz Gölü B-Van Gölü
B-Yanlış
A- Doğru

8

7

CevaplaR: 1-A, 2-B, 3-A, 4-A,
5-B, 6-A, 7-A, 8-B
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Ayran Şişesinden
Kalemlik Yapımı
MALZEMELER
MALZEMELER

Plastik ayran şişesi - Renkli karton
Kalem - Makas - Cetvel - Yapıştırıcı

Öncelikle boş
plaﬆik ayran
şişesini
güzelce yıkayıp
temizleyin.
Ayran şişesinin alt kısmından
başlayarak, boyu 12 cm olacak
şekilde işaretleyin.
İşaretlediğiniz kısmı makas
yardımıyla düzgünce
kesin.

Renkli kartonu boyu 12 cm, eni ayran
şişesinin etrafını kaplayacak şekilde kesin.

Daha sonra renkli kartonun üzerine
yapıştıracağınız renkli yıldızları makasla
kesin. Dilerseniz renkli karton üzerine başka
şekiller ya da resimler de çizebilirsiniz.
Keﬆiğiniz renkli yıldızları elde
ettiğiniz dikdörtgen kartonun
üzerine yapıştırın.
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Süslediğiniz renkli kartonu
kuruduktan sonra ayran
şişesinin çevresine yapıştırın.
Atık malzemeden yaptığınız
kalemlik hazır, artık
kalemliğinizi çalışma
masanıza
koyabilirsiniz.
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