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Merhaba sevgili çocuklar, Merhaba sevgili çocuklar, 

Bu ay Çekmeköy Çocuk dergimizin yine 
dopdolu bir sayısıyla karşınızdayız. Yine hep 
birlikte Bilge ve Kağan ile renkli sayfalarımız arasında 
bir yolculuğa çıkacağız. Yeni bilgiler öğrenirken çok eğleneceğinize de eminim. 

Artık havalar iyice ısındı ve yaz mevsimini karşılamak üzereyiz. Bir yandan 
da eğitim-öğretim döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Önünüzde sizi bekleyen 
sınavlarda hepinize başarılar dilerim. 

Biliyorsunuz; 8 Mayıs, en kıymetli varlıklarımızın yani annelerimizin günü… 
Anneler Günü’nde annenize sevginizi göstermeyi, güzel sözler söylemeyi, onu 
mutlu edecek hoş davranışlarda bulunmayı sakın ihmal etmeyin. Ben de tüm 
annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum.

Çocuklar, bu ay mübarek Ramazan Ayı’nın sona ermesiyle Ramazan 
Bayramı’nı kutluyoruz. Çizgi roman sayfalarımızda Bilge ve Kağan, 
büyüklerinden bayram geleneklerimizi öğreniyor. Siz de onlara katılın ve çizgi 
romanımıza mutlaka göz atın. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle bir arada 
olacağınız mutlu bayramlar…

BAŞKAN’DAN 
BAŞKAN’DAN 

ÇOCUKLARA
ÇOCUKLARA

Ahmet PoyrazAhmet Poyraz
Çekmeköy Belediye BaşkanıÇekmeköy Belediye Başkanı



Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ÇEKUT, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ÇEKUT, 
kentsel arama ve kurtarma alanında akreditasyon belgesi kentsel arama ve kurtarma alanında akreditasyon belgesi 

almaya hak kazandı.almaya hak kazandı.

2014 yılında kurulduğu 
günden bu yana başarılı ça-
lışmalara imza atan ÇEKUT, 
eğitimlerine ve aldığı serti-
fikalara yenilerini eklemeye 
devam ediyor. ÇEKUT ekibi; 
AFAD’ın düzenlediği 3 kur 
arama-kurtarma eğitimi ve 
tematik eğitimler ile Sağlık 
Bakanlığı’nın ilkyardım eği-
timini tamamladı. Ardından 
AFAD’ın düzenlediği akredi-
tasyon sınavında başarılı olup 
Kentsel Arama ve Kurtarma 

alanında akreditasyon 
belgesi almaya hak ka-

zandı. Ankara’da düzenlenen 
törende hazır bulunan ÇEKUT 
ekibi, akreditasyon belgesini 
İçişleri Bakanı Sayın Süley-
man Soylu’dan aldı. 

Çekmeköy’deki okul, site 
ve mahallelerde vatandaşla-
ra temel afet bilinci ile afet 
öncesi, sırası ve sonrasında 
yapmaları gerekenlerle ilgi-
li eğitimler veren ÇEKUT, 
geçtiğimiz yıl İzmir depremi, 
Kastamonu’da yaşanan sel 
felaketi ve Akdeniz böl-
gesinde çıkan yangınlarda 
sahada yerini almıştı.

ÇEKMEKÖYÇEKMEKÖY HABERLERİHABERLERİ
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ÇEKUT, AKREDİTASYON BELGESİNİ ÇEKUT, AKREDİTASYON BELGESİNİ 
İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN ALDIİÇİŞLERİ BAKANI’NDAN ALDI



Çekmeköy Belediyesi’nin ilçeye kazan-
dırdığı dört kitap kafe ile 30 bin kitaplık 
Piri Reis Kütüphanesi, ara tatilde 7’den 
70’e binlerce kişiyi ağırladı. Sakin bir 
ortamda kitap okumak isteyen gençler ile 
derslerine ve sınavlarına çalışan öğrenci-
ler, kitap kafeler ve kütüphanelerde keyifli 
vakit geçirdi. 

Ekşioğlu, Cumhuriyet, Mehmet Akif ve 
Merkez Mahallelerinde bulunan ve her 
birinin içinde toplam 6 bin 500 kitabın 

yer aldığı kitap kafelerde; Felsefe, Psiko-
loji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, 
Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok farklı 
alanda zengin kaynaklara ulaşılabiliyor. 
Bilgiye erişimi kolaylaştırma amacıyla ku-
rulan kütüphaneler, aynı anda 32 kişiyi 
misafir edebiliyor. Hamidiye Kültür Merkezi 
bünyesinde bulunan 30 bin kitap kapasi-
teli Piri Reis Kütüphanesi’nde ise 
gençler, aradıkları tüm bilgilere 
farklı kaynaklardan ulaşabiliyor.

ARA TATİLDE KİTAP KAFELER ARA TATİLDE KİTAP KAFELER 

DOLDU TAŞTIDOLDU TAŞTI

3

Çekmeköylüler, ara tatili belediye Çekmeköylüler, ara tatili belediye 
kütüphanelerinde geçirdi.kütüphanelerinde geçirdi.



YÜZLERCE ÇOCUK OTİZM FARKINDALIK YÜZLERCE ÇOCUK OTİZM FARKINDALIK 
GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE BULUŞTUGÜNÜ ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Çekmeköy Belediyesi, 2 
Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü sebebiyle Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde bir etkinlik ger-
çekleştirdi. Çeşitli aktivitelerin 
düzenlediği organizasyonda 
yüzlerce özel çocuk, aileleriyle 
birlikte doyasıya eğlendi.

“Otizm bir hastalık değil, farklılıktır” di-yen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, şunları söyledi: “Bu işe gönül veren eğitimcilerin sonuna kadar destek-lenmesi taraftarıyım ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Başta evlatları için var gücüyle çalışan anne babalarımız olmak üzere, tüm eğitim-

ci kardeşlerime insanlık adına teşekkürü bir borç biliyorum.”
Belediye Başkan Yar-dımcısı Ahmet Epli ise “Sosyal belediyecilik anlamında her gün çeşit-li çalışmalar yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merke-zi’ni tüm Çekmeköylülere hediye ettik. Bu merkez bizim gözbebeğimiz” diye konuştu.

Otizm Farkındalık Günü’n-

de Engelsiz Yaşam Merkezi 

eğitmenleri, özel çocuklarla 

birlikte renkli aktiviteler g
er-

çekleştirdi. Aileleriyle birlikte 

etkinliğe katılan yüzlerce ço-

cuk; müzik dinleyip dans etti, 

el baskısı ve boyama yaptı. 

Bu özel günün anısına fotoğ-

raflar çektirip, çeşitli ikram-

ların tadına bakarak keyif
li bir 

gün geçirdiler.
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23 NİSAN COŞKUSU ÇEKMEKÖY23 NİSAN COŞKUSU ÇEKMEKÖY
SOKAKLARINA TAŞTI!SOKAKLARINA TAŞTI!

Çekmeköy Belediyesi’nin düzen-
lediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renk-
li ve eğlenceli görüntülere sahne 
oldu. Belediyeye ait araçlarla tüm 
mahalle, cadde ve sokaklarda 23 
Nisan şarkıları eşliğinde çocuklara 
10 bin balon ve şeker hediye edildi. 
Araçlarda çalınan şarkılara eşlik 
eden çocuklar, balonlarını sallayıp 
palyaço ve maskotlarla fotoğraf 
çektirip büyük sevinç yaşadı. Et-
kinlikte miniklerin aileleri de hedi-
ye dağıtımını coşku ve heyecanla 
izledi.

Çekmeköylü çocuklar, 23 Nisan’ı palyaço ve Çekmeköylü çocuklar, 23 Nisan’ı palyaço ve 
maskotlarla eğlenip şarkılar söyleyerek kutladı.maskotlarla eğlenip şarkılar söyleyerek kutladı.
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AYA ÖZELAYA ÖZEL

23 Nisan coşkusuna yakışır 
şarkılar ve marşlar eşliğinde keyifli 
vakit geçiren çocuklar, hep bir 
ağızdan “Yaşasın 23 Nisan!” di-
yerek güzel görüntüler oluşturdu.

Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz, “Bugün ilçemizde 
ana caddeler ve parklarda çocuk-
larımızla buluştuk. Bayram coş-
kularına ortak olduk. TBMM’nin 
kuruluşunun 102. yılında bu cen-
net vatanı bizlere yurt kılan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz 
şehitlerimizi ve ebediyete intikal 
etmiş gazilerimizi rahmetle, min-
netle anıyorum” dedi.
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AYA ÖZELAYA ÖZEL

Hayattaki en kıymetli varlıklarımız 
annelerimize sevgimizi gösterdiğimiz 

en özel günlerden biri Anneler Günü… 
Tarihte anneler için kutlama yapma 
geleneği Sümerler dönemine kadar 

gidiyor. Ülkemizde ise 1955 yılından bu 
yana her yıl Mayıs Ayı’nın ikinci Pazar 
günü Anneler Günü olarak kutlanıyor.

ANNELER GÜNÜANNELER GÜNÜ

Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm 

ülkelerde 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler 

Haftası, 10 Mayıs günü ise Dünya 

Engeliler Günü olarak kabul ediliyor. 

Bu hafta kapsamında engelli bireylerin 

topluma kazandırılması ve farkındalık 

yaratılması için etkinlikler düzenleniyor.

ENGELLİLER HAFTASIENGELLİLER HAFTASI



Birleşmiş Milletler, 20 Aralık 2017’de aldığı
 

kararla 20 Mayıs’ı Dünya Arı Günü ilan ett
i. 

Arıların yaşa
m döngüsündeki

 rolü ve önemine dikkat 

çekmeyi amaçlayan Arı Günü’nde bu 
canlıların 

ve ekolojik dengenin
 korunması, doğru arıcılık 

tekniklerinin
 yaygınlaşm

ası için etkinlikle
r yapılıyor.

DÜNYA ARI GÜNÜ
DÜNYA ARI GÜNÜ
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Osmanlı Devleti’nin 7. padi-
şahı Fatih Sultan Mehmet ile 
yönetimindeki Osmanlı ordusu, 
53 günlük kuşatmanın sonunda 
İstanbul’u 29 Mayıs 1453’te 

fethetti. İstanbul, Osman-
lı Devleti’nin başkenti olurken, 
dünya tarihini değiştiren bu 
fetihle Orta Çağ kapanıp Yeni 
Çağ başladı.

İSTANBUL’UN FETHİİSTANBUL’UN FETHİ

ARILAR 100ARILAR 100
MİLYON YAŞINDA!MİLYON YAŞINDA!

Yeryüzünde 100 milyon yıldır varlığını sürdüren Yeryüzünde 100 milyon yıldır varlığını sürdüren 
arıların bal ürettiğini biliyoruz. Ancak onların arıların bal ürettiğini biliyoruz. Ancak onların 

tek görevi bu değil. Çiçekten çiçeğe dolaşarak tek görevi bu değil. Çiçekten çiçeğe dolaşarak 
tozlaşmayı sağlayan arılar; bitki ve hayvan tozlaşmayı sağlayan arılar; bitki ve hayvan 

türlerinin devam etmesinde hayati bir rol oynuyor. türlerinin devam etmesinde hayati bir rol oynuyor. 
Çalışkanlıklarıyla tanınan bu canlılar, dakikada Çalışkanlıklarıyla tanınan bu canlılar, dakikada 

11.400 kez kanat çırpıyor. Yanımıza bir arı 11.400 kez kanat çırpıyor. Yanımıza bir arı 
yaklaştığında duyduğumuz ses de işte bu kanat sesi. yaklaştığında duyduğumuz ses de işte bu kanat sesi. 
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Arkadaşlar, Türkçe’mizde her duruma uygun 
bir atasözü ve deyim var. Bilge ve Kağan, 
bu ay ‘ARI GİBİ ÇALIŞMAK’ deyiminin 
anlamını merak edip araştırdı. Siz de bu 

deyimi öğrenmek ister misiniz?

‘Arı gibi çalışmak; hiç durmadan ‘Arı gibi çalışmak; hiç durmadan 
çaba göstermek, emek vermek çaba göstermek, emek vermek 
anlamına gelen bir deyimdir. anlamına gelen bir deyimdir. 

Yeryüzünün en azimli ve Yeryüzünün en azimli ve 
zeki hayvanları olan arıların zeki hayvanları olan arıların 

çalışkanlığına atıfta bulunan bu çalışkanlığına atıfta bulunan bu 
sözü günlük yaşamımızda sıkça sözü günlük yaşamımızda sıkça 
kullanırız. Bir işi başarmak, bir kullanırız. Bir işi başarmak, bir 
sınavı geçmek veya bir isteğine sınavı geçmek veya bir isteğine 

ulaşmak için tüm gayretiyle çalışıp ulaşmak için tüm gayretiyle çalışıp 
çabalayan birisi için “Bıkmadan çabalayan birisi için “Bıkmadan 

usanmadan arı gibi çalışıyor” deriz. usanmadan arı gibi çalışıyor” deriz. 
Biz de gayretlerinin karşılığında bal Biz de gayretlerinin karşılığında bal 
gibi mucize bir besini üreten arıları gibi mucize bir besini üreten arıları 
örnek alıp her zaman çalışmaya örnek alıp her zaman çalışmaya 

devam etmeliyiz. devam etmeliyiz. 

ATASÖZÜ VE DEYİMLERATASÖZÜ VE DEYİMLER
ARI GİBİ ÇALIŞMAKARI GİBİ ÇALIŞMAK



Havada insansız uçabilen Havada insansız uçabilen 
tüm araçlar drone olarak tüm araçlar drone olarak 
adlandırılır. adlandırılır. 

Drone’lar uzaktan kumanda Drone’lar uzaktan kumanda 
ile kontrol edilebilir, komut ile kontrol edilebilir, komut 
alabilir. Video ve görüntü kaydı alabilir. Video ve görüntü kaydı 
yapabilir.yapabilir.

Bir drone’da pervane, motor, Bir drone’da pervane, motor, 
gövde ve uçuş kontrol kartı gibi gövde ve uçuş kontrol kartı gibi 
bileşenler bulunur.bileşenler bulunur.

Motor sayılarına göre dört drone Motor sayılarına göre dört drone 
çeşidi vardır. En çok kullanılanı çeşidi vardır. En çok kullanılanı 
Quadcopter’dir.Quadcopter’dir.

Kullanım alanları çok farklı olsa da aslında Kullanım alanları çok farklı olsa da aslında 
helikopter ve drone teknolojisi aynıdır.helikopter ve drone teknolojisi aynıdır.

Drone’lar daha hafif olmaları için hafif Drone’lar daha hafif olmaları için hafif 
kompozit malzemelerden yapılır.kompozit malzemelerden yapılır.

Hobi amaçlı satılan, kullanıma hazır Hobi amaçlı satılan, kullanıma hazır 
drone’ları uçurabilmek için herhangi bir drone’ları uçurabilmek için herhangi bir 
eğitime veya belgeye gerek yoktur.eğitime veya belgeye gerek yoktur.
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Arkadaşlar, son yıllarda çok popüler Arkadaşlar, son yıllarda çok popüler 
olan drone’lar her yerde karşımıza olan drone’lar her yerde karşımıza 
çıkıyor. Peki bu teknolojik hava araçları çıkıyor. Peki bu teknolojik hava araçları 
tam olarak ne işe yarıyor? Nerelerde tam olarak ne işe yarıyor? Nerelerde 
kullanılıyor? İşte drone’lar hakkında kullanılıyor? İşte drone’lar hakkında 
ilginizi çekecek bilgiler…ilginizi çekecek bilgiler…

BUNLARI BİL!BUNLARI BİL!
DRONE NEDİR?
DRONE NEDİR?

Günümüzde Günümüzde 
drone’lar, drone’lar, 
konser, konser, 

maç, festival maç, festival 
gibi olayları gibi olayları 
kaydetmekte kaydetmekte 

sıkça sıkça 
kullanılıyor. kullanılıyor. 
Bu araçlarla Bu araçlarla 

yüksek yüksek 
çözünürlüklü çözünürlüklü 
görüntüler görüntüler 

çekilebiliyor. çekilebiliyor. 
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Çoğu zaman drone’ların 
sadece kısa süre 
havada kalabildiği 

sanılır. Oysa ki, bazı 
askeri ve gelişmiş 
modeller birkaç 

saatliğine uçabilir.

GÜVENLİKTEN TARIMA GÜVENLİKTEN TARIMA 
HER ALANDA DRONE!HER ALANDA DRONE!

90’LARDA 90’LARDA 
ORTAYA ÇIKTIORTAYA ÇIKTI

Drone’ların nerelerde kullanıldığında gelin birlikte bakalım…

Savunma sanayiiSavunma sanayii

Sınır güvenliği ve devriye

İstihbarat, keşif, gözlemİstihbarat, keşif, gözlem

Arama-kurtarma, ilkyardım

Yangın söndürmeYangın söndürme

Hava fotoğrafçılığı

Haritalandırma ve jeolojiHaritalandırma ve jeoloji

Zirai ilaçlama ve sulama

Düğün fotoğrafçılığı ve tanıtım çekimleriDüğün fotoğrafçılığı ve tanıtım çekimleri

Sinema

Doğa fotoğrafçılığıDoğa fotoğrafçılığı

Habercilik ve yayıncılık

Kargo sektörüKargo sektörü

İlk olarak 1990’lı İlk olarak 1990’lı 
yıllarda askeri amaçlarla yıllarda askeri amaçlarla 
üretilen drone’lar, savaş üretilen drone’lar, savaş 
sırasında helikopterlerin sırasında helikopterlerin 

ulaşamayacağı dar ulaşamayacağı dar 
alanlara girebilecek bir alanlara girebilecek bir 
cihaz olarak geliştirildi. cihaz olarak geliştirildi. 
Ulaşılması güç yerlere Ulaşılması güç yerlere 
ilaç ve gıda dağıtılması ilaç ve gıda dağıtılması 
amacıyla da kullanılıyor.amacıyla da kullanılıyor.



BİLGE İLE KAĞANBİLGE İLE KAĞAN
BİLGE İLE KAĞAN, AİLELERİYLE BİLGE İLE KAĞAN, AİLELERİYLE BİRLİKTE RAMAZAN BAYRAMI’NIN 

BİRLİKTE RAMAZAN BAYRAMI’NIN GELİŞİNİ KUTLUYORGELİŞİNİ KUTLUYOR
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İkizler, bayram geleneklerini öğreniyor.

Bayram,
2 Mayıs’ta 
başlayacak 
çocuklar.

Ben bayram 
sabahları 

ailece kahvaltı 
yapmayı da çok 

seviyorum.

Bu yılki 
ilk dini 

bayramımız 
olacak.

Bayramlarda 
güzel 

geleneklerimizi 
yaşatmalıyız 
çocuklar.

Bayramda 
küslükler biter, 
herkes sevgiyle 

kucaklaşır.

Çocuklar, 
bayram sabahı 

erkenden 
kalkar.

Evet, bayram 
günü büyüklerimizi 
ziyaret etmeliyiz, 
ellerini öpmeliyiz. 
Ailece hep bir 

arada olmalıyız.

Bu yıl 
Ramazan 

Bayramı hangi 
tarihte?

Bilge ve Kağan, anne babalarına 
merakla sorular sordular. 

Biz de dedenizle birlikte 
bayram namazına gideriz.

Büyüklerimizin
ellerini öpmeyi unutmayalım 

Kağan!

Bu yıl da ailemizle 
ve akrabalarımızla 

bayramlaşacağız, çok 
güzel!

Tabii ki çocuklar, 
bunlar çok 

güzel bayram 
geleneklerimiz…



Bayramlarda tüm aile bir araya gelir. 

Bayram günü sabah erken kalkmamıza gerek yoktur. 

3 günlük bayram süresince istediğimiz kadar şeker ve çikolata yiyebiliriz.

Ziyaret edemediğimiz büyüklerimizi telefonla arayıp bayramlaşmalıyız.

Ramazan Bayramı iki dini bayramımızdan biridir.

13

Arkadaşlar, aşağıdaki seçenekler arasından doğru 
olanları yeşil, yanlış olanları kırmızıyla işaretleyerek 

öğrendiklerinizi tekrar edebilirsiniz.

Amcamları 
görüntülü 
arayalım 
mutlaka!

Evet ama hiçbir 
şeyi abartmamak 

ve şekeri 
de dozunda 

tüketmek lazım 
çocuklar.

Ramazan 
Bayramı’nda bol 
bol şeker ve tatlı 

da yiyeceğiz!

Uzaktaki akrabalarımızı 
arayıp onları da 

sevindireceğiz tabii ki…

Evet önce telefonlarımızı eder, 
sonra da tertemiz bayramlıklarımızı 

giyip ziyaretlere gideriz.

Şekerlerinizi 
arkadaşlarınızla da 
paylaşıp bayram 

sevincini hep birlikte 
yaşayabilirsiniz.



Bayramlaştığımız Bayramlaştığımız 
kişiye hangisi kişiye hangisi 
söylenmez?söylenmez?

A-A- İyi bayramlar. İyi bayramlar.
B-B- Hayırlı  Hayırlı 

Ramazanlar.Ramazanlar.
C-C- Bayramın mübarek  Bayramın mübarek 

olsun.olsun.

Bilge ve Kağan, bayram Bilge ve Kağan, bayram 
geleneklerimizle ilgili birçok bilgi geleneklerimizle ilgili birçok bilgi 

edindi. Haydi sen de öğrendiklerini edindi. Haydi sen de öğrendiklerini 
test et!test et!
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TESTTEST
RAMAZAN BAYRAMIMIZRAMAZAN BAYRAMIMIZ

MÜBAREK OLSUN!MÜBAREK OLSUN!

Hangisi bayram Hangisi bayram 
geleneklerimizden biri geleneklerimizden biri 

değildir?değildir?

A-A- Büyüklerimizin elini  Büyüklerimizin elini 
öpmek.öpmek.

B-B- Bayramda tatile  Bayramda tatile 
çıkmak.çıkmak.

C-C- Mezarlık ziyaretleri  Mezarlık ziyaretleri 
yapıp dua etmek.yapıp dua etmek.

Bu yıl Ramazan Bu yıl Ramazan 
Bayramı hangi Bayramı hangi 

tarihte başlıyor?tarihte başlıyor?

A-A- 2 Mayıs 2 Mayıs
B-B- 3 Mayıs 3 Mayıs

C- C- 2 Haziran2 Haziran

Bayram sabahı ne Bayram sabahı ne 
yapılır?yapılır?

A-A- Bayram namazı  Bayram namazı 
kılınır.kılınır.

B-B- Oruç tutulur. Oruç tutulur.
C-C- Geç kalkılır. Geç kalkılır.



B’LER ÇOKSA…

Ramazan Bayramı’nı 
geleneklerimize 
uygun şekilde 
geçirebilmek 
için daha çok 
şey öğrenmeli 
ve bilgilerini de 

pekiştirmelisin. Bu 
bayram, senin için 
çok iyi bir fırsat!

C’LER ÇOKSA…

Bayramların anlamını, 
kuşaklardır devam eden 

güzel gelenekleri öğrenmek 
için araştırma yapman 

gerekiyor. Aklına takılanları 
büyüklerine sorabilir 
ve çizgi romanımızı 

okuyabilirsin. 

Ramazan Bayramı kaç Ramazan Bayramı kaç 
gün sürer?gün sürer?

A-A- 3 3
B-B- 4 4
C-C- 2 2

A’LAR ÇOKSA…

Bayram geleneklerimizi 
çok iyi biliyorsun. 

Bayrama hazırlanırken 
neler yapmak gerekir, 

nasıl bayramlaşılır hepsine 
hakimsin. Geleneklerimizi 
geleceğe taşıyacak çok 

iyi bir örneksin.

Büyüklerimizin elini öpünce 

Büyüklerimizin elini öpünce bize ne ikram edilir?
bize ne ikram edilir?
A-A- Şeker ve mendil

 Şeker ve mendilB-B- Çorap ve şapka
 Çorap ve şapkaC-C- Sandviç ve içecek

 Sandviç ve içecek
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F0T0KOMİKF0T0KOMİK

AAAA GERÇEK Mİİ!
AAAA GERÇEK Mİİ!

BÖYLE ÇİRKİN 
ÇIKIYORUM

HAYAT YORDU 
BENİ KANKA

BANA MI BANA MI 
DEDİN?DEDİN?

ATIYOSUUN!



ÇOK KOMİKMİŞŞÇOK KOMİKMİŞŞ

BİR DEBİR DE
BENİ BÖYLEBENİ BÖYLE

ÇEKÇEK

BİRAZ DA CİDDİYETBİRAZ DA CİDDİYET

MEKANIN 
SAHİBİ
GELDİ

PAZARTESİ 
SENDROMU

SEN YENİSİN 
GALİBA!
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YAPILIŞIYAPILIŞI

Un, şeker, süt, 
yumurta ve nişasta 
karışımını muhallebi 
kıvamına gelinceye 

kadar pişirin. 
Piştikten sonra 
vanilya ilave edip 
soğumaya bırakın. 
Soğuduktan sonra 
kremayı ekleyip bir 
dakika daha çırpın. 
Ardından bisküvileri 
blendır’dan geçirin. 

Çilekleri yıkayıp 
kurutun. Kaselerin 
içine bisküvi, çilek 

ve muhallebiyi 
paylaştırın. 

Buzdolabında 
soğuttuktan sonra 
servis edebilirsiniz.

ŞEFFAF MUTFAK’TAŞEFFAF MUTFAK’TA
MİNİ TARİFMİNİ TARİF

1.5 paket 
bisküvi

1 litre süt
1 su bardağı 
toz şeker
2 tepeleme 
yemek kaşığı 

un
1 kahve fincanı 

nişasta
1 paket vanilya
1 kutu krema 
(200 gram)
10-12 adet 

çilek

MALZEMELERMALZEMELER

ÇİLEKLİ MAGNOLIAÇİLEKLİ MAGNOLIA
Bilge ile Kağan, her bahar tezgahlara Bilge ile Kağan, her bahar tezgahlara 

çıkmasını heyecanla beklediğimiz çilekle nefis çıkmasını heyecanla beklediğimiz çilekle nefis 
bir tatlı yapmayı öğreniyor.bir tatlı yapmayı öğreniyor.

DİKKAT! MUTLAKA BÜYÜKLERİNİZDEN YARDIM ALIN!

DİKKAT! MUTLAKA 

BÜYÜKLERİNİZDEN 

YARDIM ALIN!

Arkadaşlar, en lezzetli çileklerin Mayıs ayında çıktığını Arkadaşlar, en lezzetli çileklerin Mayıs ayında çıktığını 
biliyor musunuz? Rengi, kokusu ve tatlılığıyla çok sevilen biliyor musunuz? Rengi, kokusu ve tatlılığıyla çok sevilen 

çilek, aynı zamanda sağlığımız için de çok faydalı bir çilek, aynı zamanda sağlığımız için de çok faydalı bir 
meyve. A ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum meyve. A ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum 
ve folat yönünden zengin olan çilek; bağışıklık sistemini ve folat yönünden zengin olan çilek; bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor, kanı temizliyor. Cilde canlı bir görünüm güçlendiriyor, kanı temizliyor. Cilde canlı bir görünüm 

veriyor. Kalbi koruyor ve hafızayı güçlendiriyor. Günde veriyor. Kalbi koruyor ve hafızayı güçlendiriyor. Günde 
10-12 adet çilek tüketmek, günlük C vitamini ihtiyacımızın 10-12 adet çilek tüketmek, günlük C vitamini ihtiyacımızın 

yarısından fazlasını karşılıyor.yarısından fazlasını karşılıyor.

SAĞLIĞIMIZ İÇİN HER GÜN 10 ÇİLEK!SAĞLIĞIMIZ İÇİN HER GÜN 10 ÇİLEK!
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DENEY

Çiçeğinizin fotoğraflarını bize gönderin!

AA

MALZEMELER☛ Sevdiğiniz çiçeğin fidesi☛ Fidenin boyuna uygun bir saksı
☛ Toprak

☛☛  Toprağın ortasını elimizle veya minik bir Toprağın ortasını elimizle veya minik bir 
kürekle kazalım. kürekle kazalım. 

☛☛  Seçtiğimiz çiçek fidesini bulunduğu kap veya Seçtiğimiz çiçek fidesini bulunduğu kap veya 
saksıdan dikkatlice çıkaralım. Köklerine zarar saksıdan dikkatlice çıkaralım. Köklerine zarar 

vermemeye dikkat edelim.vermemeye dikkat edelim.

BB☛☛  Saksımızı toprakla doldurarak Saksımızı toprakla doldurarak 
işe başlayalım. Fidemizin işe başlayalım. Fidemizin 

büyüklüğüne göre seçtiğimiz büyüklüğüne göre seçtiğimiz 
saksıya üzerinden 1 parmak saksıya üzerinden 1 parmak 

boşluk bırakarak torf veya bahçe boşluk bırakarak torf veya bahçe 
toprağı dolduralım. toprağı dolduralım. 

☛☛  Saksının altında sulama Saksının altında sulama 
suyunun tahliye olabileceği birkaç suyunun tahliye olabileceği birkaç 

delik olmasına dikkat edelim.delik olmasına dikkat edelim.

DDCC
☛☛  Fideyi toprakla aynı seviyede Fideyi toprakla aynı seviyede 

olacak şekilde yerleştirelim. Köklerin olacak şekilde yerleştirelim. Köklerin 
etrafında kalan boşlukları toprakla etrafında kalan boşlukları toprakla 
örterek dikim işlemini tamamlayalım.örterek dikim işlemini tamamlayalım.

DİKKAT! MUTLAKA BÜYÜKLERİNİZDEN YARDIM ALIN!

DİKKAT! MUTLAKA 

BÜYÜKLERİNİZDEN 

YARDIM ALIN!

SAKSIYA ÇİÇEK DİKİYORUZSAKSIYA ÇİÇEK DİKİYORUZ
Bilge ve Kağan, bahar mevsimini ve çiçekleri Bilge ve Kağan, bahar mevsimini ve çiçekleri 
çok seviyor. İkizler, bu ay en beğendikleri çok seviyor. İkizler, bu ay en beğendikleri 

çiçeği saksıya nasıl dikeceklerini öğreniyor. çiçeği saksıya nasıl dikeceklerini öğreniyor. 

Saksıdaki toprak kurudukça fideyi sulamaya devam 
edin. Çiçeğinizin türüne göre ne kadar suya ihtiyacı 
olduğunu internetten araştırarak veya fideyi satın 
aldığınız yere sorarak öğrenebilirsiniz. Çiçeğiniz 

geliştikçe fotoğraflarını çekip cekmekoycocuk.com 
adresinden bize göndermeyi unutmayın!

☛☛  Diktikten hemen sonra can suyu Diktikten hemen sonra can suyu 
verelim. Toprağı derinlemesine sulayalım.verelim. Toprağı derinlemesine sulayalım.
☛☛Çiçeğimizi güneş gören, bol ışıklı ve Çiçeğimizi güneş gören, bol ışıklı ve 

havadar bir yere yerleştirelim. Aşırı sıcak havadar bir yere yerleştirelim. Aşırı sıcak 
ve soğuk ortamlardan uzak tutalım. ve soğuk ortamlardan uzak tutalım. 



Ormanlarda ağaçlar üzerinde yaşar. Meyve, çeşitli bitkiler, bitki nektarları ve böceklerle beslenir. 

Pençeleri ve elleri bitkileri, dalları ka
vrayıp tutma 

konusunda çok gelişmiştir.

Güney Amerika’da Peru’nun doğusunda Amazon 

bölgesinde yaşar. 

5 ADIMDA HAYVAN
5 ADIMDA HAYVAN

DOSTLARIMIZDOSTLARIMIZ

İMPARATOR TAMARİNİMPARATOR TAMARİN

Gruplar halinde yaşarlar. Bir 

grupta bulunan İmparator Tamarin 

sayısı 4 ile 20 arasındadır. 

Bilinen en ufak maymun türlerinden biridir. Beyaz renkli uzun sakal ve bıyıklarıyla çok ilgi çekici görünürler.
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Arkadaşlar, bu ay Amazon 
ormanlarının ilginç görünüşlü 
canlısı İmparator Tamarin’i 

yakından tanımaya var mısınız?
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Bu ay da yeni İngilizce 
kelimeler öğrenmeye ve 

yabancı dilimizi geliştirmeye 
devam ediyoruz. İşte yeni 

sözcüklerimiz…

Bilge ve Kağan’ın Bilge ve Kağan’ın 
öğrendiği yeni öğrendiği yeni 

kelimeleri çizimlerle kelimeleri çizimlerle 
anlattık. Fakat anlattık. Fakat 
çizimler sayfada çizimler sayfada 

karışık şekilde yer karışık şekilde yer 
alıyor. Haydi onları alıyor. Haydi onları 

eşleştirelim!eşleştirelim!

Asmanın salkım 
durumunda bulunan 

meyvesi.

Gülgillerden güzel 
kokulu bir bitki ile 
onun kırmızı renkli 

meyvesi.

Dikenli bir çalı 
üzerinde yetişen 

siyah renkli 
mayhoş yemiş.

Meyve ve sebze 
satılan yer.

YABANCI DİL YABANCI DİL 
ÖĞRENİYORUZ!ÖĞRENİYORUZ!

GRAPEGRAPE
‘GIREYP’‘GIREYP’

BLACKBERRYBLACKBERRY
‘BILEKBERİ’‘BILEKBERİ’

STRAWBERRYSTRAWBERRY
‘SITROBERİ’‘SITROBERİ’

GROCERYGROCERY
‘GIROSERİ’‘GIROSERİ’

HELLOHELLO MERHABAMERHABA

İMPARATOR TAMARİNİMPARATOR TAMARİN
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ARKADAŞLAR, HER ARKADAŞLAR, HER 
AY YENİ BİR DİNOZOR AY YENİ BİR DİNOZOR 
TÜRÜNÜ TANIMAYA TÜRÜNÜ TANIMAYA 

DEVAM EDİYORUZ. BU AY DEVAM EDİYORUZ. BU AY 
SAYFAMIZIN KONUĞU, SAYFAMIZIN KONUĞU, 
TANK GİBİ SAĞLAM TANK GİBİ SAĞLAM 

BİR ZIRHA SAHİP OLAN BİR ZIRHA SAHİP OLAN 
ANKYLOSAURUS…ANKYLOSAURUS…

DİNOZORLAR DİNOZORLAR 
DÜNYASIDÜNYASI

Sıra dışı bir görünüme sahip olan Sıra dışı bir görünüme sahip olan 
bu dinozorun gövdesi, başından bu dinozorun gövdesi, başından 

kuyruğuna dek kemik plakalar ve sert kuyruğuna dek kemik plakalar ve sert 
çıkıntılarla doludur.çıkıntılarla doludur.

Zırhlı vücudunun ağırlığı Zırhlı vücudunun ağırlığı 
sebebiyle yavaş hareket eder. sebebiyle yavaş hareket eder. 

Vücudunun yerden yüksekliği ise Vücudunun yerden yüksekliği ise 
sadece 1.2 metredir.sadece 1.2 metredir.

Dinozorlar dünyasının 
en güçlü ve yenilmesi 

zor üyelerinden 
Ankylosaurus, 

ilginç özellikleriyle 
Bilge ve Kağan’ı 
şaşırttı. İkizler, 

tarihte yaşamış bu 
nadir canlıyla ilgili 

öğrendiklerini bizimle 
paylaşıyorlar. 

4 ayak üzerinde duran 4 ayak üzerinde duran 
dinozorun kalıntıları ilk dinozorun kalıntıları ilk 
kez 1908’de bulundu.kez 1908’de bulundu.

Kuyruğunun Kuyruğunun 
ucunda köşeli bir ucunda köşeli bir 
topuz bulunur. topuz bulunur. 

Otçul beslenen Otçul beslenen 
Ankylosaurus; 10 metre Ankylosaurus; 10 metre 
uzunluğunda, 5-6 ton uzunluğunda, 5-6 ton 

ağırlığındadır.ağırlığındadır.

ANKYLOSAURUS
ANKYLOSAURUS
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70 milyon yıl önce 70 milyon yıl önce 
Kuzey Amerika’da Kuzey Amerika’da 

yaşadı.yaşadı.

NASIL OLUNUR?
NASIL OLUNUR?
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☛ Dünya dillerinin karmaşık yapılarını 
araştırmak
☛ Kelimelerin kökenlerini bulmak için 

tarihi araştırmalar yapmak
☛ Dillerin birbirleriyle ilişkilerini 

ortaya koymak
☛ Kütüphanelerde eski kaynaklardan 

araştırmalar yapmak
☛ Kelimelerin ortaya çıktığı bölgelere 

seyahat edip orada yaşayanlarla 
görüşmek
☛ Kelimelerin tarih boyunca geçirdiği 

dönüşümleri incelemek
☛ Araştırmalarını 

kayıt altına alarak 
öğrencilerle ve 
bilim insanlarıyla 
paylaşmak

GÖREVLERİ NELERDİR?GÖREVLERİ NELERDİR?

☛ Etimolog olabilmek için 

üniversitelerin E
debiyat Fakülte

lerine 

bağlı olan Dilbilimi Bölümlerinden 

mezun olmak gerekir. 

☛ Araştırma şirketleri, 

okullar, kütüphan
eler veya 

çeşitli yayınlarda
 Etimolog 

olarak çalışabilmek için dört 

yıllık lisans diplo
masına sahip 

olmanız istenir.

NASIL BİR EĞİTİM 

ALMAK GEREKİR?

NASIL OLUNUR?
NASIL OLUNUR?

Kelimelerin köklerini, hangi di
le ait 

olduklarını, ne za
man ortaya çıktıklarını, 

hangi kaynaklar
da kayıt altına 

alındıklarını 

inceleyen kişilere E
timolog denir.

ETİMOLOG KİMDİR?

ETİMOLOGETİMOLOG
Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihli fermanıyla Türkçe’nin resmi Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihli fermanıyla Türkçe’nin resmi 
dil ilan edilişinin yıldönümünü her yıl Türk Dil Bayramı olarak kutluyoruz. Bilge ve dil ilan edilişinin yıldönümünü her yıl Türk Dil Bayramı olarak kutluyoruz. Bilge ve 
Kağan da bu ay Türkçe’mizin tarihini incelerken, Etimolog mesleğini merak edip Kağan da bu ay Türkçe’mizin tarihini incelerken, Etimolog mesleğini merak edip 

araştırmalar yaptı. İşte İkizler’in Etimologlarla ilgili öğrendikleri…araştırmalar yaptı. İşte İkizler’in Etimologlarla ilgili öğrendikleri…



Bilge, Atatürk’ün Kurtuluş Bilge, Atatürk’ün Kurtuluş 
Mücadelesi’ni başlatmak Mücadelesi’ni başlatmak 
üzere 19 Mayıs 1919’da üzere 19 Mayıs 1919’da 

ayak bastığı Samsun ayak bastığı Samsun 
hakkında araştırmalar hakkında araştırmalar 
yaptı. Siz de 19 Mayıs yaptı. Siz de 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı kutladığımız Bayramı’nı kutladığımız 
bu ay Samsun’da renkli bu ay Samsun’da renkli 

bir yolculuğa çıkmaya var bir yolculuğa çıkmaya var 
mısınız?mısınız?

Ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 
Samsun, Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımlarının 
atıldığı bir yer olması sebebiyle tarihimizde 

büyük önem taşıyor. Cumhuriyet’in 
ilanıyla birlikte il olan Samsun, bölgenin 

en kalabalık kenti olması nedeniyle 
‘Karadeniz’in Başkenti’ olarak anılıyor.

BİLGE’NİN TATİL BİLGE’NİN TATİL 
GÜNLÜĞÜGÜNLÜĞÜ

Kabaceviz Şelaleleri
Adapark

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı
OMÜ Göleti
Tavşan Dağı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
Güvercinlik Göleti
Akalan Şelaleleri

NERELERİ GÖREBİLİRİM?

Samsun; doğal güzellikleri, yemekleri 
ve Bandırma Vapuru Müzesi gibi tarihi 

noktalarıyla her yıl binlerce turisti kendisine 
çekiyor. İşte yolu Samsun’a düşenlerin 

mutlaka görmesi gereken yerlerden birkaçı: 
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NÜFUS: 1.371.274RAKIM: 4 M

SAMSUN

KIZILIRMAK DELTASI KIZILIRMAK DELTASI 
KUŞ CENNETİKUŞ CENNETİ

KABACEVİZ KABACEVİZ 
ŞELALELERİŞELALELERİ

BANDIRMABANDIRMA
VAPURUVAPURU

55
SAMSUNSAMSUN



NASIL GİDEBİLİRİM?

Samsun, İstanbul’a 729 km 
mesafede bulunuyor ve kara 
yolculuğu yaklaşık 8.5 saat 
sürüyor. Ankara-Samsun 

arası uzaklık ise 402 km… 
Samsun Havalimanı’na 

İstanbul ve İzmir’den direkt 
uçuşlar 1.5 saat sürüyor.

MISIR MISIR 
ÇORBASIÇORBASI
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BAKLALI SARMABAKLALI SARMA

HALUÇKAHALUÇKA

BAFRA BAFRA 
PİDESİ PİDESİ 

NELER YİYEBİLİRİM?

Bafra Pidesi
Kaz Pilavı
Haluçka

Mısır Çorbası
Oymaağaç Kebabı

Nokul
Baklalı Sarma

Tirit
Dıble

Turşu Kavurması



ZAMANDA YOLCULUKZAMANDA YOLCULUK

AHMED MUSTAFA EFENDİAHMED MUSTAFA EFENDİ

ARKADAŞLAR, BU AY BİLGE VE KAĞAN ARKADAŞLAR, BU AY BİLGE VE KAĞAN 
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ’NDE İLK TÜRK 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ’NDE İLK TÜRK 

ECZACI AHMED MUSTAFA EFENDİ’NİN HAYATINI ECZACI AHMED MUSTAFA EFENDİ’NİN HAYATINI 
ARAŞTIRDI. İKİZLER, AYRICA ORTA ÇAĞ’DA ARAŞTIRDI. İKİZLER, AYRICA ORTA ÇAĞ’DA 
YAŞAMIŞ MEMLÜK HÜKÜMDARI BAYBARS YAŞAMIŞ MEMLÜK HÜKÜMDARI BAYBARS 

HAKKINDA BİLGİLER EDİNDİ.HAKKINDA BİLGİLER EDİNDİ.

Osmanlı İmparatorluğu’nda eczacılık eğitimi 14 Mayıs 1839’da Mekteb-i Osmanlı İmparatorluğu’nda eczacılık eğitimi 14 Mayıs 1839’da Mekteb-i 
Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin içinde bir Eczacı Sınıfı’nın açılmasıyla Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin içinde bir Eczacı Sınıfı’nın açılmasıyla 

başladı. başladı. 

Önce iki, sonra da üç yıl eğitim veren ilk Eczacılık Sınıfı’nda 1870’e Önce iki, sonra da üç yıl eğitim veren ilk Eczacılık Sınıfı’nda 1870’e 
kadar öğrenim dili Fransızca’ydı. kadar öğrenim dili Fransızca’ydı. 

Eczacılık Sınıfı’nda eğitim alan Ahmed Mustafa Efendi, 1840 yılında Eczacılık Sınıfı’nda eğitim alan Ahmed Mustafa Efendi, 1840 yılında 
okulu bitirdi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da okulu bitirdi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da 

eczacılık diploması alan ilk eczacı oldu. eczacılık diploması alan ilk eczacı oldu. 28
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1233 yılında Karadeniz’in kuzeyinde 1233 yılında Karadeniz’in kuzeyinde 
doğmuş bir Kıpçak Türküdür.doğmuş bir Kıpçak Türküdür.

14 yaşındayken Moğollar tarafından 14 yaşındayken Moğollar tarafından 
köle yapmak amacıyla esir alınıp köle yapmak amacıyla esir alınıp 

Şam’a götürüldü. Şam’a götürüldü. 

1246’da Salih Eyyub, Baybars’ın 1246’da Salih Eyyub, Baybars’ın 
zekasını fark edip onu askeri eğitime zekasını fark edip onu askeri eğitime 

gönderdi.gönderdi.

Bahriyye Memlükleri ordusuna katılan Bahriyye Memlükleri ordusuna katılan 
Baybars, kısa sürede emirliğe terfi etti.Baybars, kısa sürede emirliğe terfi etti.

1260’ta tahta çıkarak Mısır, Suriye ve 1260’ta tahta çıkarak Mısır, Suriye ve 
Hicaz’da hüküm süren Müslüman Türk Hicaz’da hüküm süren Müslüman Türk 

Devleti Memlükler’in sultanı oldu. Devleti Memlükler’in sultanı oldu. 

17 yıllık hükümdarlığı boyunca 17 yıllık hükümdarlığı boyunca 
yaptığı icraatler ve kazandığı yaptığı icraatler ve kazandığı 
savaşlarla Memlük Devleti’nin savaşlarla Memlük Devleti’nin 

gerçek kurucusu oldu.gerçek kurucusu oldu.

1277 yılında 1277 yılında 
Moğollar’ı bozguna Moğollar’ı bozguna 
uğrattıktan sonra uğrattıktan sonra 
Antakya üzerinden Antakya üzerinden 

Dımaşk’a Dımaşk’a 
dönerken aniden dönerken aniden 
hastalandı ve 14 hastalandı ve 14 
gün sonra vefat gün sonra vefat 

etti.etti.

Orta Çağ Türk-Orta Çağ Türk-
İslam tarihinin İslam tarihinin 
önemli bir ismi önemli bir ismi 
olan Baybars, olan Baybars, 

Şam’daki Şam’daki 
türbesine türbesine 
defnedildi.defnedildi.

BAYBARSBAYBARS

AHMED MUSTAFA EFENDİAHMED MUSTAFA EFENDİ



ÇEKMEKÖYÇEKMEKÖY
POSTASIPOSTASI

30

Alara PurahmediAlara Purahmedi

Aselnas Tuana GürbüzAselnas Tuana Gürbüz

Ayşe Hafsa ÇakıroğluAyşe Hafsa Çakıroğlu Barış Emre ErekBarış Emre Erek

Ayaznaz KuyumcuAyaznaz Kuyumcu

Alperen KarabıçakAlperen Karabıçak
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Beril IşıkBeril Işık Betül Azra OrukBetül Azra Oruk

Betül NizamBetül Nizam

Cemre Naz AkcanCemre Naz Akcan

Bilge AyanBilge Ayan

Defne Naz ErekDefne Naz Erek
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Ece Saadet KoçEce Saadet Koç

Emre YılmazEmre Yılmaz

Eren BozbeyEren Bozbey

Eslem YıldırımEslem Yıldırım

Enes TanrıverdiEnes Tanrıverdi

Ela EkmeksalarEla Ekmeksalar
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Esma ÖztelEsma Öztel

Eymen KerimEymen Kerim
Gülzade YıldırımGülzade Yıldırım

Güzide Merve BalçıkGüzide Merve Balçık

Hamza CoşkunHamza Coşkun

Fatma Viyan KurnazFatma Viyan Kurnaz
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Hamza KoçoğluHamza Koçoğlu

Hilal DemirHilal Demir

İbrahim Tosunİbrahim Tosun

Maya Yaren ErMaya Yaren Er

Hira SevalHira Seval

Hasan Ali ÇağırtekinHasan Ali Çağırtekin
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Mubeyde BoleliMubeyde Boleli

Nurda Sima GulluceNurda Sima Gulluce
Ömer Eymen DemirÖmer Eymen Demir

Nehir DesteNehir Deste

Gönderdiğiniz fotoğrafları ve 
resimleri

www.cekmekoycocuk.comwww.cekmekoycocuk.com
adresinde Sizden-Resimler-
Çizimler başlığı adı altında 

görebilirsiniz :) Özgür YıldızÖzgür Yıldız



Baharın tadı en güzel uçurtma uçurarak Baharın tadı en güzel uçurtma uçurarak 
çıkar! Peki evde kolayca kendinize çıkar! Peki evde kolayca kendinize 

özel bir uçurtma yapabileceğinizi biliyor özel bir uçurtma yapabileceğinizi biliyor 
muydunuz arkadaşlar? Öyleyse haydi muydunuz arkadaşlar? Öyleyse haydi 

kollarımızı sıvayalım!kollarımızı sıvayalım!

UÇURTMAUÇURTMA

MALZEMELERMALZEMELER

☛☛  Gazete kağıdı veya büyük Gazete kağıdı veya büyük 
renkli bir kağıtrenkli bir kağıt

☛☛  2 adet yuvarlak tahta çubuk2 adet yuvarlak tahta çubuk
☛☛  MakasMakas
☛☛  KalemKalem
☛☛  İpİp

☛☛  BantBant
☛☛  CetvelCetvel

☛☛  İplik ve kağıt şeritlerİplik ve kağıt şeritler
☛☛  El testeresiEl testeresi

1.1.  
Tahta çubuk veya Tahta çubuk veya 

çıtaları 60 ve 50 cm çıtaları 60 ve 50 cm 
uzunluğunda kesin. uzunluğunda kesin. 

İki çubuğun her iki ucunda İki çubuğun her iki ucunda 
testere ile çentik yapın.testere ile çentik yapın.

5.5.  
 60 cm uzunluğunda bir ip kesin. Uçurtmanın üst ve  60 cm uzunluğunda bir ip kesin. Uçurtmanın üst ve 

alt noktalarına delik açın. alt noktalarına delik açın. 
İpin bir ucunu üst deliğe, bir ucunu alt deliğe bağlayın. İpin bir ucunu üst deliğe, bir ucunu alt deliğe bağlayın. 

İyice sabitlemek için bant kullanın. İyice sabitlemek için bant kullanın. 
Uçurtmayı uçurmak için tutacağınız ipi, sabitlediğiniz Uçurtmayı uçurmak için tutacağınız ipi, sabitlediğiniz 

ipe bağlayın. İşte uçurtmanız hazır!ipe bağlayın. İşte uçurtmanız hazır!

4.4.  
Gazetenin boyutunu Gazetenin boyutunu 

uydurabilmek için uydurabilmek için 
çerçevenin dışından 2 çerçevenin dışından 2 
cm boşluk bırakarak cm boşluk bırakarak 

kesin.kesin.
Gazetenin kenarlarını Gazetenin kenarlarını 
ipin üzerine katlayıp ipin üzerine katlayıp 
sıkıca bantlayın.sıkıca bantlayın.

2.2.  
Çubukları çapraz şekilde Çubukları çapraz şekilde 
yerleştirip iple sabitleyin.yerleştirip iple sabitleyin.

 Çubukları daha da  Çubukları daha da 
sağlamlaştırmak için sağlamlaştırmak için 

bantlayın.bantlayın.

MAKAS

KULLANIRKEN MUTLAKA 

BÜYÜKLERİMİZDEN 

YARDIM ALMALIYIZ.
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YAP, ÖĞREN!YAP, ÖĞREN!

3.3.  
 İpi uçurtma boyunca  İpi uçurtma boyunca 
çepeçevre sararak çepeçevre sararak 

çentiklerden geçirin.çentiklerden geçirin.
Yere büyük bir kağıt Yere büyük bir kağıt 

serin. (Renkli bir poşet de serin. (Renkli bir poşet de 
olabilir) Çerçeveyi kağıdın olabilir) Çerçeveyi kağıdın 

üstüne yerleştirin.üstüne yerleştirin.



Yemyeşil bir ormanda yürümeyi, tertemiz havayı Yemyeşil bir ormanda yürümeyi, tertemiz havayı 
içimize çekmeyi, kuşların cıvıltısını dinlemeyi hepimiz içimize çekmeyi, kuşların cıvıltısını dinlemeyi hepimiz 

isteriz değil mi arkadaşlar? Bu ancak doğayı isteriz değil mi arkadaşlar? Bu ancak doğayı 
koruyarak, hayvanların yaşam alanlarına saygı koruyarak, hayvanların yaşam alanlarına saygı 

duyarak ve doğal kaynakları tasarruflu kullanarak duyarak ve doğal kaynakları tasarruflu kullanarak 
mümkün olabilir. Hepimizin parklarda, ormanlarda mümkün olabilir. Hepimizin parklarda, ormanlarda 
koşturup pikniklere gittiğimiz bahar aylarında koşturup pikniklere gittiğimiz bahar aylarında 
doğaya nasıl daha bilinçli yaklaşabileceğimizi doğaya nasıl daha bilinçli yaklaşabileceğimizi 

öğrenmeye var mısınız?öğrenmeye var mısınız?

Giysi, yiyecek, kırtasiye malzemeleri, elektrik, su… Her Giysi, yiyecek, kırtasiye malzemeleri, elektrik, su… Her 
şeyi ihtiyacımız kadar tüketelim.şeyi ihtiyacımız kadar tüketelim.

Geri dönüşüme önem verelim. Plastik, cam ve kağıt gibi Geri dönüşüme önem verelim. Plastik, cam ve kağıt gibi 
geri dönüştürülebilen atıkları ayırarak biriktirelim ve geri geri dönüştürülebilen atıkları ayırarak biriktirelim ve geri 

dönüşüm kutularına atalım.dönüşüm kutularına atalım.

Kullanmadığımız eşyaları dönüştürelim. Dergimizin önceki Kullanmadığımız eşyaları dönüştürelim. Dergimizin önceki 
sayılarında eski kazaktan atkı yapmayı anlatmıştık. sayılarında eski kazaktan atkı yapmayı anlatmıştık. 

Başlangıç için iyi bir fikir olabilir.Başlangıç için iyi bir fikir olabilir.

Evde limon çekirdeğinden, fasulyeden, domates-salatalık Evde limon çekirdeğinden, fasulyeden, domates-salatalık 
çekirdeklerinden, çiçek tohumlarından yepyeni bir bitki çekirdeklerinden, çiçek tohumlarından yepyeni bir bitki 

yetiştirelim. Üstelik şimdi tam zamanı.yetiştirelim. Üstelik şimdi tam zamanı.

Plastik bardak, poşet, pipet gibi ürünler yerine bez çanta, Plastik bardak, poşet, pipet gibi ürünler yerine bez çanta, 
termos ve matara kullanalım.termos ve matara kullanalım.

Bitkiler ve hayvanlar arasında bir bağ olduğunu bilelim. Bitkiler ve hayvanlar arasında bir bağ olduğunu bilelim. 
Bazı hayvanların yaşamak için bitkilere ihtiyacı vardır. Bazı hayvanların yaşamak için bitkilere ihtiyacı vardır. 
Bitkilere zarar vermeyerek hayvanları da koruyabiliriz.Bitkilere zarar vermeyerek hayvanları da koruyabiliriz.

Pikniğe gittiğimizde çöplerimizi poşetlere doldurup çöp Pikniğe gittiğimizde çöplerimizi poşetlere doldurup çöp 
kutularına atalım.kutularına atalım.

Okul kitaplarımızı ve kullanmadığımız Okul kitaplarımızı ve kullanmadığımız 
eşyalarımızı ihtiyacı olanlarla paylaşalım.eşyalarımızı ihtiyacı olanlarla paylaşalım.

Okulumuzda çevre kolu ve doğa kulüplerinin Okulumuzda çevre kolu ve doğa kulüplerinin 
etkinliklerine katılalım.etkinliklerine katılalım.
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ÇEVRE BİLİNCİ KAZANIYORUMÇEVRE BİLİNCİ KAZANIYORUM
OKULDA, EVDE, HER YERDE…OKULDA, EVDE, HER YERDE…
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SİZCE
KEDİ, BALIĞA 

NASIL
ULAŞIR?

RESİMDE
KAÇ TANE 
SOLUCAN

VAR? 

TEKERLEMELERTEKERLEMELER
BİL, BİL, BUL, BUL, EĞLEN!EĞLEN!

LABİRENTLABİRENT

KAÇ TANE?KAÇ TANE?
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AYLAR
Masal masal maliki

Saydım baktım on iki

Ocak, Şubat, Mart

Sözünü iyi tart

Nisan, Mayıs, Haziran

Çalışkanlara ha
yran

Temmuz, Ağustos, Eylül

Kimi düldül, kimi bülbül

Ekim, Kasım, Aralık

Süt içelim lık lık

Allı pullu aylar

Birbirini kovalar

KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelseneEllerini verseneEllerimizle şap şapAyaklarımızla rap rapBir şöyle bir böyleDans edelim seninle

TEKERLEMELERTEKERLEMELER

DUM DUM
Ali baksa dum dumSakalına kondumBeş para buldumCebime koydum

TEKİR
Bir iki tombul tekir

Camdan bakar

Başına takar

Hop hop altın top
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RESMİ 

BOYAYALIM

BOYAYALIMBOYAYALIM

İKİ RESİM 

ARASINDAKİ 7 FARKI 

BULALIM!

7 FARK7 FARK
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RESMİ 

BOYAYALIM

BOYAYALIMBOYAYALIM
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TESTTEST

1- A 1- A 
2- B 2- B 
3- A 3- A 
4- B 4- B 
5- A 5- A 
6- A 6- A

KURBAĞAYA

EL, AYAK VE AĞIZ 

ÇİZELİM.

ÇİZELİMÇİZELİM

CEVAPLARCEVAPLAR
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X

X

X

X

X

X

X



1- Gezegenimizin akciğerleri.
2- Bir cihaz ya da uygulamayı
en son sürüme yükseltmek.
3- Uyku kıyafeti.
4- Birçok kişinin birlik olup bir
işi gerçekleştirmesi.
5- Her türlü kara taşıtı.

6- Uzağı iyi göremeyen kişi.
7- Bayrak direği.
8- İçi hava dolu oyuncak.
9- Irmak.
10- Bilgisayarın işleyişini sağlayan komutlar
bütünü.
11- Pandaların en sevdiği yiyecek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
4

5

6

7

8

9
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1

2

3
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BULMACABULMACA
ŞİFRELİ  BULMACA,ŞİFRELİ  BULMACA,
BULMACALI ŞİFRE!BULMACALI ŞİFRE!

Bulmacada gizli şifre saklı. 
Bulmacayı çöz ve gizli

kelimeyi bul. Bulduğun kelimeyi
www.cekmekoycocuk.com

adresinden formu doldurarak bize 
ulaştır, sürpriz hediyelerimizden 

birini kazanan 50 kişiden biri ol.
Unutma son katılım tarihi

31 MAYIS :)



1- Gezegenimizin akciğerleri.
2- Bir cihaz ya da uygulamayı
en son sürüme yükseltmek.
3- Uyku kıyafeti.
4- Birçok kişinin birlik olup bir
işi gerçekleştirmesi.
5- Her türlü kara taşıtı.

6- Uzağı iyi göremeyen kişi.
7- Bayrak direği.
8- İçi hava dolu oyuncak.
9- Irmak.
10- Bilgisayarın işleyişini sağlayan komutlar
bütünü.
11- Pandaların en sevdiği yiyecek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Kutlu Olsun
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Koronavirüs Sonrası
Kucaklaşacağımız Bu İlk Bayramda;

Büyüklerimizi Ziyaret Edip
Hayır Dualarını Almayı Unutmayalım

Ramazan Bayramı’mızRamazan Bayramı’mız
Mübarek OlsunMübarek Olsun


