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Merhaba Sevgili
Çocuklar;
2021 yılını geride bırakarak 2022 yılına merhaba dedik. Hepinizin kış mevsimini
dört gözle beklediğini biliyoruz. Özellikle yağan kar sonrası sokaklarda
oynadığınız, kar topu ve kardan adam yaptığınız günleri iple çekiyorsunuz
değil mi? Şimdi keyifle kışın güzelliklerinin tadını çıkarma zamanı.
Sizler için okuduğunuzda çok eğleneceğiniz yepyeni bir sayı daha hazırladık.
Haydi, meyvelerinizi ve sağlıklı atıştırmalıklarınızı hazırlayın, bu sayımızda
neler olduğuna hep birlikte bakalım.
Kutup tilkisinin doğasını hiç merak ettiniz mi? Ya da birçok bilgiye anında
eriştiğiniz, oyunlar oynadığınız bilgisayarın icadını? Bu sayımızda sizleri pek
çok yeni bilgi ile buluşturuyoruz…
Peki; Yeşilçam’ın unutulmaz babası, tatlı sert ve babacan karakteri Hulusi
Kentmen’in hayatına yolculuk yapmaya ne dersiniz? Gülüşü ile hepimizin
yüreğini ısıtan usta oyuncu bu sayıda bizlerle…
Birlik ve beraberliğin gösterildiği en güçlü tarihi dönüm noktalarından olan
18 Mart Çanakkale Zaferi’mizi kutlarken, bu toprakları bizlere bırakmak
için mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman
askerlerimizi de minnetle anacağız.
Şimdiden iyi eğlenceler dileriz…
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Tasarım: Özge Aktaş - Aslı Tibey
Editör: Dilara Aydoğdu

TARİHTE

“

10 OCAK
GAZETECİLER
GÜNÜ

’’

Gazetecilik mesleğini onurlandırmak için 1961 yılından
beri kutlanan Gazeteciler Günü, basın tarihi açısından
önemli bir gündür.

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından
8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gündür. Dünya
Kadınlar Günü’nde; kadınların toplum içerisinde,
siyasette ve iş hayatında elde ettiği başarıları
kutlanmaktadır.

“

14 MART
TIP
BAYRAMI

’’

ORMAN
HAFTASI

’’

MART AYININ SON
PAZARTESİ GÜNÜ

KÜTÜPHANELER
HAFTASI

’’

8 MART
KADINLAR
GÜNÜ

’’

“

18 MART
ÇANAKKALE
ZAFERİ

’’

21- 26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası,
‘Ağaç Bayramı’ adıyla da anılmaktadır. Çocuklara
ormanların öneminin anlatıldığı hafta boyunca fidan
dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye
katkıları anlatılır.

İlk kez 1961 yılında kutlanmaya başlayan
Dünya Tiyatro Günü o tarihten bu yana her yıl
27 Mart’ta tüm dünyada çeşitli tiyatro dernekleri
ve sanat çevreleri tarafından kutlanmaktadır.

“

“

Her Mart ayının 14’ünde kutlanan Tıp Bayramı, Türkiye’de
tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı,
bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama
günüdür.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi,
her yıl 18 Mart günü kutlanmaktadır. 1915 ve 1916 yılları
arasında süren ve yaklaşık 300 bin askerimizin şehit
olduğu savaş, büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır.

“21-26 MART

OCAK
ŞUBAT
MART

“ 27 MART

DÜNYA
TİYATROLAR
GÜNÜ

’’

Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi
günü ile başlayan hafta kutlanan Kütüphane Haftası;
vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını
sağlayarak daha çok yararlanması amaçlanmaktadır.
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İCATLAR

Bilgisayar
Günümüzün en önemli icatlarından biri olan bilgisayarın
nasıl icat edildiğini biliyor musunuz? Gelin hep birlikte
hayatımızın her alanında bizlere eşlik eden bilgisayarların
bulunma serüvenini öğrenelim.

Tüm bilimsel çalışmalar gibi
bilgisayarın icadı da zaman içinde
gelişen bir süreçle ortaya çıkmıştır.
Birden fazla kişinin zaman içinde
yaptığı katkılar, bilgisayarın bugün
olduğu hale gelmesini sağlamıştır.

ge
Charles Babba

İnsanoğlunun ilk hesap makinesi
abaküstür. Abaküse benzeyen ilk
araçlar ise günümüzden 3.000 sene
önce kullanılmıştır.
Otomatik hareketlerden yararlanan
ilk toplama makinesini Blaise Pascal
geliştirmiştir. Ancak, daha sonra bu
teknolojiyi ileri taşıyan ise Charles
Babbage olmuştur.
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Bilgisayarın bugünkü kullanım şekline en
yakın hali, 1941 yılında Berlin’de Konrad
Zuse tarafından geliştirilmiştir. Zuse’nin
yaptığı bilgisayar, elektron lambalarından
oluşuyordu ve aynı yıllarda Business
Machines Corporation adlı firmanın yaptığı
otomatik bilgisayardan çok daha hızlı
çalışıyordu.
Elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme
kapasitesine sahip ilk bilgisayar olan
ENIAC, 30 ana bölümden meydana
geliyordu. Ağırlığı 30 ton olan bilgisayarın
büyüklüğü 167m2 ve maliyeti 500.000
dolar değerindeydi.
ENIAC’ın ilk denemesi 1945 yılında yapılmış
olsa da tam anlamıyla icadı 1947 yılını
buldu. 2.Dünya Savaşı’nın sona ermesi
sonrasında basına tanıtıldı.Kendisinden
sonra geliştirilen bilgisayarların (EDVAC ve
ORDVAC) daha tasarruflu olması sebebiyle
2 Ekim 1955‘te kullanımına son verildi.

Geçen yıllar içinde hızla geliştirilen bilgisayarlar;
bilgiyi çabuk ve doğru bir şekilde işleme, saklama
özellikleri nedeniyle kısa süre içerisinde günlük
hayatın önemli bir parçası haline geldi.
Uzay gemilerinden üretim merkezlerine kadar
hemen bütün makine ve araçların kontrolü
bilgisayarlar aracılığı ile yapılmaya başlandı.
Bilgisayarın gelişimi ile insanlar birçok işin
yükünden kurtulmuş oldu.
Aynı zamanda bilgi sayma işleminde de
uzmanlaşan bilgisayarların boyutunda
küçültmeye gidildi. Boyutu küçültülürken ağırlığı
da azalan bilgisayar, öğrencilerin eğitiminde,
çalışanların ise iş yaşamında vazgeçilmez oldu.
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KUTUPLARDAKİ
DOSTLARIMIZ

KUTUP TİLKİSİ
Kutup tilkisi, köpekgiller familyasına aittir. Etobur
olan kutup tilkilerinin koku alma yetisi çok gelişmiştir.
Kuzey Kutbu bölgesine özgü olan bu tilki türü,
hızlı bir koşucu ve iyi bir yüzücüdür.
Kutup tilkisi kıyıdan uzakta iç
kısımlarda yaşamaktadır.
Hayatta kalması küçük
hayvanların varlığına bağlıdır.
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Bu tilkinin kürkü kışın beyaz,
yazın koyu kahverengidir.
Kutup tilkisi köpekgiller arasında
bir kerede en fazla yavru
dünyaya getirendir. Yavru sayısı
ortalama 11’dir; bazen 22’ye
çıktığı olur.
Kutup tilkisi uzun, bol tüylü
ve dolgun kuyruğunu şiddetli
soğuklarda bir atkı ya da yorgan
gibi kullanır.
Ömürleri 3-6 yıl arasında değişir,
ancak evcilleştirilirlerse bu süre 15
yıla kadar çıkar.
Vücut ısısı değişimine imkan veren benzersiz vücut sistemleri sayesinde,
kutup tilkileri -70 derecede dahi yaşamayı başarabilir.
Son derece gelişmiş koku ve işitme duyusuna sahip kutup tilkilerinin
görüşleri oldukça zayıftır.
Çok hareketli olan kutup tilkileri kış mevsimi boyunca
4.500 kilometre yol kat eder.
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Tekerleme
DANS
Küçük dostum gelsene,
Ellerini versene,
Ellerimizle şap şap,
Ayaklarımızla rap rap,
Bir şöyle, bir böyle,
Dans edelim seninle.

ÜŞÜDÜM

ÖRDEK

Çek çıkalım, çayıra,
Yem verelim, ördeğe,
Ördek yemi yemeden,
Ciyak, mıyak demeden,
Aldım, baktım,
Kimi çıkardım?
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Üşüdüm üşüdüm,
Daldan elma düşürdüm,
Elmamı yediler,
Bana cüce dediler.
Cücelikten çıktım,
Ablama vardım,
Ablam hasta,
Çorbası tasta
Alçık balçık
Sen bu oyundan çık.

Bilmece
Hey gidi gidiver, şu gidiyi tutuver,
ne tatlıca eti var, püsküllüce
kuyruğu var.
Sende var, bende yok.
Sabahta var, akşamda yok
Sabah akşam çalışır, hırsızlar
ondan kaçışır.
Ayağınla basınca kırt kırt eder.
Güneşi görünce eriyip gider.
Kaynatılabilen ama yenilemeyen
şey nedir?

Gölge Eşleştirme
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Çocuk Modası

Çocuk Modası’na yön veren sezon ürünleri
Panora’da sizi bekliyor!

B&G STORE
Kız Çocuk Gümüş Yağmurluk
499,00

B&G STORE
Mont 699,00
10

MARKS&SPENCER
Yıldız Desenli T-Shirt 129,95

LOCO POCO
Araba 499,50

MARKS&SPENCER
Tulum 249,95

TOMMY HILFIGER
Kaz Tüyü Ceket 1.359

LOCO POCO
Lego City
Kurtarma Operasyonu 999,90

ZARA
Kız Çocuk Bot 449,95

ARMAĞAN OYUNCAK
Gumball Unicorn 179,99
11

TOMMY HILFIGER
Sweatshirt 769,00
MARKS&SPENCER
Desenli Kazak 299,95

ZARA
Erkek Çocuk Bot 499,95
LOCO POCO
Bebek ve Hayvan Seti 359,50
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ARMAĞAN OYUNCAK
Geomag Magicube Mix Match
239,99

ARMAĞAN OYUNCAK
Sürpriz Bebekler 199,99

BOYAMA SAYFASI
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Bilim ve
Teknoloji
TOPRAK
NASIL OLUŞUR?
Üzerine bir dünya inşa ettiğimiz, her gün üstüne bastığımız,
canlıların evi, yaşamın en önemli kaynaklarından biri ve
yediğimiz yiyeceklerin köklerini barındıran o mis kokulu
toprağın nasıl oluştuğunu öğrenmek ister misiniz?
Gelin hep beraber toprak ananın büyülü dünyasına
yolculuk edelim…
İçinde çeşitli mineraller bulunan; canlı organizma, hava ve su
ile organik madde barındıran yapıya toprak adı verilmektedir.
Toprak, bitkisel olarak canlılığın oluşabilmesi için gerekli olan
unsurların büyük bir çoğunluğunu taşımaktadır. Toprak içerisinde;
%45 mineral, %25 hava, %25 su ve %5 kadar organik madde
bulundurmaktadır.
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ÜST TOPRAK

ALT TOPRAK

Fiziksel ve kimyasal
çözülme neticesinde oluşan
parçaların içerisine karışan
bitki ve hava bileşenleri
toprak oluşumunu sağlar.
Toprağın ana kaynağı ise
taş olarak bilinmektedir.

ANA KAYA

Dünya üzerindeki farklı toprak katmanlarına bakıldığında,
değişik sertliklerde toprak yapılarına rastlanmaktadır.
Toprağın özellikle yüzey kısmında daha zengin mineraller
bulunması ve yumuşak bir yapıda olması, her türlü bitkiye
can verme imkânı sağlamaktadır.

Toprak oluşumu belirli bir süreç
ve belli başlı bazı faktörler ile
gerçekleşmektedir.

• İklim,
• Bitki örtüsü,
• Ana kayanın özellikleri,
• Zaman,
• Arazinin yükseltisi ve eğim durumu gibi
unsurlar bir araya gelerek
belli bir zaman içerisinde toprağın
oluşumunu sağlamaktadır.

Tüm bu unsurların birleşmesi
ile toprağın işlenebilmesi
için belli aşamalar ön plana
çıkmaktadır.
• Başlangıç evresi
• Ayrışma evresi
• Dönüşme evresi
• Farklılaşma (Morfojenez) evresi
• Horizonlaşma (Ayrışma)
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GEZELİM
GÖRELİM
Türkiye’nin Sakin Şehirleri
YALVAÇ-ISPARTA
Yalvaç, Isparta iline bağlı bir ilçedir. Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde,
Göller Yöresi’nin en kuzeyinde yer almaktadır. Tarihsel ve kültürel güzellikleri
ile ünlü olan ilçe “Dünyanın En Sakin Şehirleri” listesine adını
yazdırmayı başarabilmiştir.
Kentteki en erken bulgular,
günümüzden 8 milyon yıl öncesinde
yaşamış “At, Fil ve Gergedan”
fosilleri bulunan, Tokmacık yöresiyle
başlamaktadır.
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Anadolu’daki kültürel uygarlık seviyesi üst
düzeyde olduğundan; Yalvaç’ta bu dönemde
inşa edilen cami, han, hamam ve sivil mimari
örneklerine bugün de rastlamak mümkündür.
Günümüzde özellikle kültür, turizm, tarım ve el
sanatları (dericilik, keçecilik, halıcılık) yönünden
önemli bir potansiyele sahiptir.
Yalvaç, “Yol gösterici” manasına gelmektedir.
Yalvaç ve çevresindeki tarihi eserler ile bu
yöreden çıkan eserlerin yer aldığı Yalvaç Müzesi,
Göller Bölgesi’nin en eski müzesi olma özelliğini
taşımaktadır.

Kent Meydanı

Yalvaç’ın kültürel değerleri arasındaki önemli yerlerden
biri de Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi’dir.
Kuruluşu 108 yıl öncesine dayanan kütüphane, 1970
yılından itibaren kendi binasında faaliyetine devam
etmekte olup, çeşitli konularda 30 bini aşkın eseri ile
en önemli kültür hazinelerimiz arasındadır.

Hoyran Gölü

Hoyran Gölü ve çevresi Yalvaç’ta gezilebilecek doğal
güzelliklerdendir. Pisidia Antiocheia Antik Kenti ise
Yalvaç’ın tarihini yansıtabilen bir yapı olup, gezilecek
yerler arasında yerini almaktadır.

Yalvaç’ın merkezinde bulunan Tarihi
Çınar Ağacı’nın 800 yıllık olduğu tahmin
edilmektedir. 16 metre boyundaki ağacın
gövdesinin çevresi 10 metre civarındadır.
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MUTFAKTA NELER
OLUYOR?

Portakallı Kek
Malzemeler

- 1,5 su bardağı toz şeker - 3 adet yumurta - Yarım su bardağı ayçiçek yağı
- 1 su bardağı süt - 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu - 1 adet portakalın
rendelenmiş kabuğu - 1 paket kabartma tozu - 3 su bardağı un - 1 kahve kaşığı tarçın
Üzeri için: Pudra şekeri

Hazırlanışı

Portakallı kekimizi yapmak için ebeveynlerimizden
yardım isteyelim.
• Portakallı kek yapmak için; 1,5 su bardağı toz şekerle
3 adet yumurtayı çırpın.
• Yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı
sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
• Daha sonra taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyunu katın
ve 3 su bardağı unu ilave edip; 1 paket
kabartma tozunu ekleyin.
• Son olarak ise 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğunu
kek hamuruna ilave edip karıştırın.
• Hamuru margarinle yağlanmış kek kalıbına boşaltın.
Boza kıvamında elde edilen kek hamurunun üzerine
1 kahve kaşığı tarçın serpin.
• Keki ebeveyninizin yardımı ile önceden ısıtılmış 150 derece
fırında 50 dakika pişirin.
• Portakallı kekin üzerini pudra şekeri ile süsleyin.
Şimdiden afiyet olsun…
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FARKLI DİLLERİ
KEŞFEDİYORUM

İsveççe
Tal-Sayılar

1-Ett / 2-Två / 3-Tre / 4-Fyra / 5-Fem / 6-Sex / 7-Sju / 8-Åtta / 9-Nio / 10-Tio

Veckodagarna-Haftanın Günleri
Haftanın günleri /
Veckodagarna
Pazartesi / Mândag
Salı / Tisdag
Çarşamba / Onsdag
Perşembe / Torsdag
Cuma / Fredag
Cumartesi / Lördag
Pazar / Söndag
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SIFIR ATIK
Günümüzde geri dönüşüm, doğal dengeyi korumak için önemli bir
konudur. Gelin hep birlikte geri dönüşüm ile doğamıza nasıl katkı
sağlarız yakından inceleyelim…

Süt Kutusundan
Araba Yapımı
Sağlığımız için bu kadar faydalı olan sütün, kutusuyla neler
yapılabileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin hep birlikte sevimli
bir araca nasıl kavuşabileceğimize göz atalım…
Arabanın yapılışında ebeveynlerinizden
destek almayı unutmayın…

Malzemeler

2 adet 200 ml süt kutusu, şişe kapağı, şiş çubuğu, makas,
boya, yapıştırıcı, keçeli kalem, bant, maket bıçağı,
renkli fon kağıtları

Yapılışı

• Renkli fon kağıdımıza yapıştırıcı sürdükten sonra, ilk süt
kutumuzu kaplayalım.
• İkinci süt kutumuzu ortadan işaretledikten sonra maket
bıçağı yardımı ile ikiye bölelim.
• Böldüğümüz kutunun alt kısmını da farklı renk fon
kağıdımız ile kaplayıp, diğer kutumuzun üzerine yapıştıralım.
• 4 adet şişe kapağını tekerlek olarak büyük kutumuzun
kenarlarına yapıştıralım.
• Kalem yardımı ile arabamızın pencerelerini çizelim…
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ORGANİK
ATIKLAR

CAM
ATIKLAR

KAĞIT
ATIKLAR

PLASTİK PET
ATIKLAR

METAL
ATIKLAR

PİL
ATIKLAR

BOYAMA SAYFASI
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HULUSI

Kentmen

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz babası, tatlı, sert ve
babacan karakteri Hulusi Kentmen’i yakından tanımaya ne
dersiniz? Sizleri dolu dolu bir yaşam hikayesi ile
baş başa bırakıyoruz.
Hulusi Kentmen 20 Ocak 1912
tarihinde Bulgaristan Tırnova’da
dünyaya geldi. Göçler sırasında
ailesi Türkiye’ye göçtü.
İzmit Körfezi’nde büyüyen Hulusi
Kentmen, Akçakoca İlkokulu’nun
tiyatro salonunda ilk sanat
denemelerini yaptı.
Hulusi Kentmen, Deniz
Kuvvetlerinde astsubay olarak
görev aldı. Astsubaylık görevi
1961 yılında sona erdi.
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Halkevleri’nde tiyatroya başlayan Hulusi
Kentmen’i keşfeden isim Burhan Tepsi’dir.
Bilinen ilk oyununu, Rahmi Dilligil
tarafından kurulan Ses Tiyatrosu’nda
oynadı.
Usta oyuncu ilk önemli rolünü ise Ferdi
Tayfur’un “Senede Bir Gün” adlı filminde
gerçekleştirdi.
Hulusi Kentmen, kurduğu Hulusi Kentmen
Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları
sahneye koydu, turneye çıktı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu
filmlerinde baba, komiser, bahçıvan,
hakim vb. roller üstlenen Hulusi
Kentmen, birçok filmde kendi adıyla
oynadı.
Kentmen, 1942-1988 yılları arasında
500’e yakın filmde rol aldı.
1938’de Refika Kentmen’le evlenen
Hulusi Kentmen aynı zamanda amatör
olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi
ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir
Fuarı’nda Akasyalar Gazinosu’nda
Hülya Koçyiğit’in kadrosunda çıktı;
keman çalıp parodiler yaptı.
Usta isim böbrek yetmezliği sonucu;
20 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da
hayata veda etti.
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Ayın Kitapları
Bir Acayip Kehanet
Yazar
: Buket Tahmaz Savaş
Yayıncı : Altın Kitaplar

Masallarla dalga geçen ve aklı fikri futbolda
olan Mert, kendini tuhaf bir masal diyarının tam
ortasında bulur, üstelik tuhaf bir prensesle!
Tuhaftan da tuhaf bir kehanetin başkahramanı
olduğunu anlayınca ise çıldırır. Ucunda tuhaf bir
kupa maçı olduğunu öğrenen Mert, bu masala
katlanır ve tuhaflıkların bitmediği bir maceraya
atılır. Macera boyunca prensesle didişmekten
de vazgeçmez. Mert’i şok eden, takımın dillere
destan bir kadrosu vardır ki sormayın gitsin!
Lider olmanın, sorumluluk almanın, baskı altında
karar vermenin önemiyle birlikte; takım olmanın
değerinin anlatıldığı iyilik ve kötülüğün bu acayip
karşılaşmasında kazanan kim acaba?

Bir Öğretmenin
Kaleminden Atatürk
Yazar		
Yayıncı

: Sevil Köybaşı
: Doğan Egmont Yayıncılık

Sevgili çocuklar bu kitapta; Büyük Önder
Atatürk’ün kimi zaman güldüren, kimi zaman
hüzünlendiren, kimi zaman da düşündüren
anılarından bazıları derlenerek kaleme alındı.
Bu büyük komutanın anılarını okurken, onun
özgürlük tutkusuna, bağımsız ruhuna, vatan
ve doğa sevgisine şahit olacak; bir milletin var
olabilmek için gösterdiği özveriyi, dayanışmayı
ve kararlılığı yüreğinizde hissedeceksiniz.
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Ayın Filmleri
Kırmızı

Yayın Tarihi : 11 Mart 2022
Tür
: Animasyon
“Kırmızı” filmi, annesinin sorumluluk sahibi
kızı olarak kalmak ile ergenliğin karmaşası
arasında kalan, kendine güvenen, 13 yaşındaki
Mei Lee’yi beyaz perdeye taşıyor. Mei
Lee’nin baskıcı sayılabilecek kadar koruyucu
annesi Ming, kızını hiç yalnız bırakmaz. Mei
Lee’nin ilgi alanlarındaki, ilişkilerindeki ve
vücudundaki değişiklikler yetmezmiş gibi, ne
zaman çok heyecanlansa “puf” diye dev bir
kırmızı pandaya dönüşür! Filmin yönetmeni
Oscar ödüllü Domee Shi, yapımcısı ise Lindsey
Collins.

Hotel Transylvania:
Transformania
Yayın Tarihi : 14 Ocak 2022
Tür
: Animasyon

İlk filmi 2012 yılında vizyona giren
animasyon filmi Otel Transilvanya’nın
devam filmi olan Hotel Transylvania 4,
Dracula ve ailesinin yaşadığı maceraları
konu ediyor. Sadece ülkemizde değil
dünya çapında çok iyi gişe rakamları elde
eden ve büyük-küçük tüm seyirci kitlesini
eğlendirmeyi başaran Otel Transilvanya
serisinin bu zamana kadar çekilen üç
filminde de yönetmen koltuğunda Genndy
Tartakovsky yer almıştı.
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18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart Çanakkale Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının
inanç, azim ve yiğitlikle dolu bir destanı yazdığı tarihtir. Bu tarih, hem taarruz hem de savunma
savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici ve en parlak
sayfalarından biridir.
Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası’nda, tüm dünyaya örnek bir mücadele verilerek kazanılan zafer ile
Türk Milleti; her koşulda bağımsızlığını müdafaa edeceğini tüm dünyaya göstermiştir.
Çanakkale, I. Dünya Savaşı sırasında birçok savaşın yaşandığı ve Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesi
verdiği önemli noktalardan biridir. Çanakkale Muharebeleri, 1915-1916 yılları arasında Osmanlı
İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını işgal etmek isteyen İtilaf Devletleri, İstanbul ve Çanakkale
Boğazı’nı kontrol altına almak için 18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırıyı gerçekleştirdi. Çanakkale
Boğazı’na yapılan saldırılar başarısız oldu ve Türk Milleti Çanakkale’de destansı
bir zafer kazandı.
Büyük bir donanma kuvveti ile Çanakkale’ye saldıran İngilizler, “Yenilmez Armada” sıfatını Çanakkale’de
aldıkları yenilgi ile kaybetmiştir.
Çanakkale’de gösterdiği üstün stratejik becerileri, keskin zekâsı ve askeri dehası ile Mustafa Kemal, Türk
askerlerine yol göstermiş; İngiliz donanmasına ağır bir yenilgi yaşatmıştır.
Topraklarında Türk Milletinin şanlı zaferlerinin izlerini taşıyan Çanakkale, “Çanakkale Geçilmez” ilkesini
destansı bir mücadele ile hafızalara kazımıştır.
Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren
şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek
ruhtur” sözünü burada söylemiştir.
“Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini
eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil,
bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım”

27

28

Sayıların işaret ettiği görsellere bakarak
boş kelime kutularını dolduralım.

Kutup
Hayvanları
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Meslekleri
Tanıyorum

Gazetecilik

“Büyüyünce ne olmak istersin?” Sen de bu soruyu sıkça
duyuyorsun değil mi? Bu bölümde sana mutlaka üzerine fikir
sahibi olman gereken bir meslekten bahsedeceğiz. Gazetecilik..
Gelin hep birlikte gazeteciliği tanıyalım. Bakalım bize
etrafımızdaki dünyada neler olduğunu anlatan gazeteciler
neler yapar?
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Haberleri tarafsız bir bakış açısıyla,
etik değerler doğrultusunda ve dürüst
bir şekilde; yazılı veya sözlü olarak
insanlara aktaran kişilere gazeteci denir.
Profesyonel bir meslek olmasıyla beraber
gazeteciliğin birçok uzmanlık
alanı bulunmaktadır.
Farklı ülkeleri ziyaret eden, devlet
yöneticileri, spor kulübü başkanları ve
daha nice önemli insan ile bir araya
gelen gazeteciler toplum ile bu kişiler
arasında bağ kurar.

Gazeteciler bulundukları ülkede ve dünyada
yaşanan olayları ve haberleri, insanlara dürüst
bir şekilde aktarır. Günümüzdeki teknoloji
ile haberler hem yazılı hem de sözlü olarak
topluma aktarılmaktadır.
Gazeteci olabilmek için, üniversitelerin 4 yıllık
lisans bölümlerinde gazetecilik eğitimi almak
gereklidir. Gazeteciler; karmaşık olayları hızlı
bir şekilde anlamak ve bunları akıcı biçimde
insanlara sunma, analiz kabiliyeti ile iyi bir
gözleme sahip olma, etkin bir yazılı ve sözlü
iletişim becerisi elde etme, esnek çalışma
saatlerine uyum sağlayabilme ve stresli
ortamlara dayanabilme gibi
özelliklere sahip olmalıdır.
Gündem içerisindeki birçok farklı konu üzerine haberleri
kaleme almak ve insanlara aktarmak gazetecinin temel
görevidir. Bunun dışında meslek içerisinde
belli başlı görevleri vardır;
• Haberleri okuyarak gündemi takip etmek
• Çalıştığı kurum bünyesine toplantılara katılmak
• Haber gündemini anlık olarak takip etmek
• Doğru araştırma yaparak, veriler toplamak ve ilgili
haberi şeffaf bir şekilde insanlara ulaştırmak
• Spor karşılaşmaları, meclis toplantıları, grev bölgeleri
ya da mahkeme duruşmaları gibi yerlerde bulunarak
anlık bilgileri aktarmak
• Röportajlar yaparak özel haberler oluşturmak
• Mesleki ve etik değerlere uyarak doğru şekilde
haber yapmak
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Cevaplar
Hey gidi gidiver, şu gidiyi tutuver, ne
tatlıca eti var, püsküllüce kuyruğu var.
BALIK
Sende var, bende yok
Sabahta var, akşamda yok.
S HARFİ
Sabah akşam çalışır,
hırsızlar ondan kaçışır.
BEKÇİ
Ayağınla basınca kırt kırt eder.
Güneşi görünce eriyip gider.
KAR
Kaynatılabilen ama yenilemeyen
şey nedir?
DERS

Gölge Eşleştirme
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