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Kış mevsimindeyiz. 
Bu mevsimde gündüzler 
kısa, gecelerse uzun. 
Hava soğuk olduğu için 
çoğu zaman canımız 
dışarı çıkmak istemiyor. 
Ağaçlar çıplak ve 
kuşların sayısı az. Üstelik 
güzel kokulu çiçekler 
de yok. Kat kat giysiler 
giymekse sıkıcı. Dışarıda 
oyun oynayamıyor, 
yüzemiyor ya da bisiklete 
binemiyoruz. Tüm bunlar, 
kış mevsimini biraz 
sevimsiz kılıyor. Oysa kış, 
canlılığın başka biçimlerde 
sürdüğü, ilginç yönleri 
olan bir mevsim.

kış mevsiminde
doğa...

Kışın bir doğa gezisinde bakın nelerle 
karşılaşma şansınız var: Donmuş bir 
su birikintisinin dibindeki çamurun 
içinde kış uykusuna yatmış kurbağalar 
ve kaplumbağalar bulunabilir. Su 
biraz derinse içinde semenderler hâlâ 
yüzüyor olabilir. Kurumuş bir bitkinin 
üzerinde görünen siyah noktalarsa, 
gerçekte bahara hazırlanan 
böceklerdir. O, kupkuru görünen 
yaprak döken ağaçlara gelince, onlar 
hiç de göründükleri kadar ölü değil. 
Kış ortasında özsularını köklerden 
dallara doğru göndermeye başlarlar. 

Doktorların kullandığı ve steteskop 
denilen dinleme aletlerini gövdelerine 
dayayarak, özsuyun hareket sesini 
duyabilirsiniz. Arazide ayakizlerini 
izleyerek tavşanların davranışlarını 
incelemek, karların üzerinde av 
arayan tilkileri izlemek, kuşburnu 
çalısının üzerine konmuş bir sakanın 
soğuğa karşın ötüşünü dinlemek, 
kışın yaşamın sürdüğünün en güzel 
belirtileridir.

Doğaseverler dışında, kış mevsimini 
dört gözle bekleyen canlılar da var. 
Çaprazgagalar da bunlardan biri. 
Kış mevsimi, çaprazgagalar için 
şişmanlama zamanı anlamına gelir. 
İğneyapraklı ormanlarda yaşayan bu 
kuş türü kış aylarında iyice beslenir, 
gelişir, büyür. Sonuç olarak da 
Ocak ayında ürer. Çaprazgagalar, 
çam benzeri iğneyapraklı ağaçların 
kapalı olan kozalaklarını çapraz 
biçimli gagalarıyla açabildikleri için, 
kolayca besin bulurlar. Bu özellikleri  
sayesinde besin için diğer canlılarla 
yarışmak zorunda kalmazlar.
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Bal arıları, vücutlarını ve 
kanatlarını hızla çırparak 
kovanlarının ısınmasını sağlarlar. 
Bir grup arı, kovanın ortasında 
bir arada durur ve ısınmak için 
kanat ve gövdelerini hareket 
ettirir. Diğer bir grup arıysa iç 
gruptaki arıların çevresinde bir 
daire, başka bir deyişle bir çeşit 
kalkan oluştururlar. İç kısımdaki 
arılar yorulduğunda, dış dairedeki 
arılarla yer değiştirirler. Bu 
yöntemle soğuk kış günlerinde 
kovan 14 °C’ye kadar ısınabilir. 
Peki, arıların kış soğuğunu kolay 
atlatmak için kovanlarının içini 
bitki reçineleriyle sıvadıklarını 
biliyor muydunuz? Bu sayede 
yüzeyde çatlak oluşumunu 
önlerler.

Böcekler soğukkanlı hayvanlardır ve vücut sıcaklıkları, çevre sıcaklığına bağlı olarak 
artar ya da azalır. Bazı böcekler soğuk havaya dayanamaz ve kışın ölürler. Ancak 
ölenler, çoğunlukla ergin böceklerdir. Yumurta, larva ya da pupa halinde olanlarsa, 
neredeyse hiç hareket etmedikleri ve etkin olmadıkları bir döneme girerler. 
Ancak yine de soğuğa karşı çeşitli hazırlıklar yaparlar.

Soğuk kış günlerinde böceklerin nereye gittiğini hiç 
merak ettiniz mi? Cırcır böceklerinin sesini duymuyor 
ya da kelebeklerin zarif uçuşunu görmüyor olabiliriz 
ama bu, böceklerin bir anda ortadan kaybolduklarını 
göstermez. Aslında onlar hiç de uzağımızda değil. 
Üstelik çok yakınımızda bile olabilirler. Eğer nereye 
bakacağımızı bilirsek onları kolayca bulabiliriz.

KIŞ AYLARINDA 
BÖCEKLER ŞİMDİ NEREDE?

Birçok böcek türü, kışı larva halinde 
geçirir. Larvalar, genellikle dökülen 
yaprakların altına saklanırlar. Çünkü 
bu bölümler, diğer yerlere göre daha 
sıcak olur. Bazı böcek türlerinde hava 
soğuyunca, hücrelerde de bir tür 
antifriz (donmayı önleyen madde) 
olan gliserol oluşur.
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Fotoğrafınızı Yollayın Karikatürünüzü Çizelim

Sayfalarımızda 
siz de yer almak 
istiyorsanız, 
fotoğraflarınızı 
gönderin, 
karikatürünüzü 
yayınlayalım.

cengiz.ckc@gmail.com

Sevgili Çocuklar
Dergi̇mizi

OKUYALIM
OKUTALIM

Sevdi̇kleri̇mi̇zle 
Paylȧ̇̇salıṁ̇
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  Sevgili çocuklar 
“Fotoğrafınızı Yollayın 
  Karikatürünüzü Çizelim”

Talha Kaya - İstanbul
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ela akın / metin akın - çerkezköy

Burak-vergili - İstanbul İpek Özçelikel - istanbul merve nas karakullukçu-sakarya emirhan özdemir - ankara

alptuğ bilek - ankara

Cemre Kay - istanbul

İDİL ECE KALU - istanbul

elif beyza korucu - ankara

Fotoğrafınızı Yollayın Karikatürünüzü Çizelim
Çizen: Zafer Temoçin

Fotoğrafınızı Yollayın Karikatürünüzü Çizelim

sefa baran - diyarbakır almila bilek - ankara Bulut Kay - istanbul
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Fiiller konusunu ele aldığımızda “to” (tu) 
sözcüğünün fiillerin önüne geldiğini ve 
“-mek,-mak” anlamını verdiğini öğrenmiştik. 
Bu sözcük ayrıca “okula, bahçeye, pencereye gibi 
sözcüklerde “-ya,-ye” eklerinin görevini de yapar.İ N G İ L İ Z

C E

İ L K Ö Ğ R E T İ M

LESSON

34 To  (mek-mak / ya-ye)
Grafik Tasarım: Güven Mendi

Daha önceden öğrendiğimiz; “what, where, who” gibi soru sözcükleri, şimdiki 
zaman cümlelerinin başında da kullanılabilir.

-What is she reading?                     
-(Wot iz şi riding)                 

-O ne okuyor?

-She is reading a book.
-(Şi iz riding e buk)      

-O bir kitap okuyor.

-Where am I going?
-(Wer em ay going) 
-Nereye gidiyorum?

-I am going to the theatre.  
-(Ay em going tu dı tiyatı)

-Tiyatroya gidiyorum.

-Who is drinking the water?  
-(Hu iz drinking dı wotı) 
-Kim su içiyor?

-Zeynep is drinking the water.
-(Zeynep iz drinking dı wotı)
-Zeynep su içiyor.

-Who is sleeping?                         
-(Hu iz sliping)                                              

-Kim uyuyor?

-The baby is sleeping.        
-(Dı beybi iz sliping)

-Bebek uyuyor.

-What are you are writing? 
-(Wot ar yu rayting)
-Ne yazıyorsun?

-I am writing my name. 
-(Ay em rayting may neym)
-Adımı yazıyorum.

-Where are we going?
-(Wer ar wi going)
-Nereye gidiyoruz?

-We are going to the village. 
-(Wi ar going tu dı vilıc)
-Köye gidiyoruz.

To the door        
Tu dı dor

Kapıya

To the garden       
Tu dı gardın
Bahçeye

To the school      
Tu dı skul

Okula

To the theatre        
Tu dı tiatır
Tiyatroya

To the wall        
Tu dı vol
Duvara
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Bir kimyasal tepkime için her zaman ısıya gereksinim duymayabilirsiniz.
Bazı tepkimeler de ısı üretir. 

Sirkeyi sodayla karıştırmayı deneyin. Bir termometreyle tepkime öncesi
ve sonrası tepkime sıcaklıklarını ölçün. 

HHeeppiimmiizziinn  bbiillddiiğğii  ggiibbii  vvüüccuudduummuuzzddaakkii  bbiirrççookk  ffaaaalliiyyeett  iiççiinn  eenn  ççookk  iihhttiiyyaa--
ccıımmıızz  oollaann  şşeeyy  eenneerrjjiiddiirr..  BBüünnyyeemmiizzddeekkii  kkiimmyyaassaall  tteeppkkiimmeelleerriinn  ddee  eenneerrjjiiyyee
ggeerreekkssiinniimmii  vvaarrddıırr..  

BBuu  eenneerrjjii  ddee  yyeeddiiğğiimmiizz  yyeemmeekk  vvee  ssoolluudduuğğuummuuzz  ookkssiijjeennddeenn  eellddee  eeddiilliirr..
YYiiyyeecceekk  vvee  ookkssiijjeenn  bbiirrlliikkttee  tteeppkkiimmeeyyee  ggiirreerr  vvee  eenneerrjjii,,  ssuu  vvee  kkaarrbboonnddiiookkssiitt
aaççıığğaa  ççııkkaarrıırr..  

KKaarrbboonnddiiookkssiittii  ssoolluukk  vveerriirrkkeenn  ddıışşaarrıı  aattaarrıızz..  BBuu  dduurruumm,,  vvüüccuudduu--
mmuuzzddaakkii  kkiimmyyaassaall  tteeppkkii--
mmeeyyee  ggüüzzeell  bbiirr
öörrnneekkttiirr..  

Isı Üreten Tepkimeler

Vücudumuzdaki Kimyasal Tepkimeler 

BBiittkkiilleerr  ııssıı  eenneerrjjiissiinniinn  yyaannıınnddaa  ıışşııkk  eenneerrjjiissii
ddee  kkuullllaannıırr..  

İİnnssaann  vvüüccuudduunnddaa  ggeerrççeekklleeşşeenn  tteeppkkiimmee--
lleerriinn  tteerrssii  bbiirr  tteeppkkiimmee  ggeerrççeekklleeşşiirr  bbiittkkiilleerrddee..  

Işık Kullanılan Tepkimeler 

KKaarrbboonnddiiookkssiitt  ++  ssuu  --^̂  şşeekkeerr  ++  ookkssiijjeenn

BBiirr  kkiimmyyaassaall  tteeppkkiimmee  yyaa
ddaa  ddeeğğiişşiimm  yyeennii  bbiirr  şşeeyy
oolluuşşttuuğğuunnddaa  ggeerrççeekklleeşşiirr..
AAttoommllaarr  yyaa  ddaa  aattoomm
ggrruuppllaarrıı  aarraassıınnddaakkii
bbaağğllaarr  kkooppttuuğğuunnddaa
yyaa  ddaa  yyeenniiddeenn  ddüü--
zzeennlleennddiiğğiinnddee  yyeennii
bbiirr  bbiilleeşşiikk  oolluuşşuurr..
BBuu  bbaağğllaarr  kkuuvvvveettllii
bbaağğllaarrddıırr..  BBuu  nnee--
ddeennllee  tteeppkkiimmeenniinn
bbaaşşllaayyaabbiillmmeessii  iiççiinn
yyüükksseekk  ddüüzzeeyyddee
eenneerrjjii  ggeerreekkiirr..  

Kimyasal tepkimenin oluşabilmesi için öncelikle enerji kullanılır
ya da enerji açığa çıkar. Tepkimeye giren elementlerin oluşturduk-
ları bileşiklerin farklı özellikleri vardır. 

Örneğin element olarak hem sodyum hem de klor zararlıdır; ama
bir araya gelince sofra tuzu olarak kullanılır. Şimdi mutfaktan bir
örnek verelim. 

Yağ, şeker, un ve kabartma tozunu karıştırdığınızda yine tadı için-
dekiler gibi olur. Fakat bunlara su ekleyerek pişirirseniz bir kimyasal
tepkime oluşur ve yeni ürünün tadı da çok farklı olur. Kabartma tozu
öteki malzemelerle tepkimeye girer ve gaz baloncukları çıkarır. Bu gaz
aslında karbondioksittir. Bu tepkimeler sonucunda artık eski malze-
meleri birbirinden ayırmamız olanaksızdır. 

Kimyasal Tepkime İçin Ne Gereklidir?
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Grafik Tasarım: Aygül Aydın Mendi

Düşünsenize bu iki çocuk hayatlarında hiç gerçek bir ağaç görmemişler. 

Çünkü; yaşadıkları kasabada doğa çoktan ortadan kaldırılmış. İlk bakışta 

herşey kusursuzmuş gibi görünen bu kasabada doğal herhangi birşey yok. 

Ağaçlar, çiçekler, çimler ve doğaya ait herşey plastikten yapılmış. 

Üstelik kasabada yaşayan insanlar toprağın ve ağaçların pis, kokuşmuş 

varlıklar olduğuna inandırılmış. Yani doğanın gerçekliğinden, insanın kendi 

eliyle ürettiği sahte gerçekliğe geçiş çoktan yapılmış. Temiz havanın bile 

olmadığı kasabada insanlar, pet damacanalarda temiz hava satın alıyorlar. 

Tıpkı bizim eskiden çeşmelerden rahatlıkla içebildiğimiz suları, artık pet 

damacanalardan içmemiz gibi. 

Orijinal adı ‘Dr. Seuss’ The Lorax’ 
olan film, inertnet üzerinden de 
izleyebilirsiniz. Loraks, güzel bir 
animasyon filmi olmasının yanı sıra; 
çevreci mesajlarıyla da oldukça önemli 
bir film. Çünkü, sadece mesaj vermekle 
kalmıyor aynı zamanda siz çocuklara: 
Çevrenizi umursayın ve değiştirmek 
için tepkinizi ortaya koyun! diyor.

Film, içi iyilikle dolu olsa bile insanların 
doğaya yıkım getirebileceğini ama doğanın 
da eninde sonunda biz insanların şefkatine 
ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Yani; ‘Siz yok 
ettiniz, siz var edeceksiniz!’ diyor.   

   Filmin, ağaçlar adına konuşan, doğanın 
koruyucusu Loraks karakteri diyor ki; 
‘Ağaçlar ölür, doğa mahvolursa, insan kendi 
yarattığı hapishanede paranın ve ona hakim 
olanların kölesi olarak yaşamaya mahkum olur. 
        Her şey değişebilir elbette...
 Tabi biz çevremizi umursar ve değiştirmek 
    istersek! 

Audrey gerçek bir ağaç resmi bulur ve arkadaşı Ted’e göstermek ister. 
       Audrey: Sana acayip güzel birşey göstereyim mi? 
Ted: Vay be bunlar da ne?
       Audrey: Bunlar ağaç hem de gerçek olanından! 
                       Eskiden burada büyürlermiş. 
Ted: Aaa gerçekten mi?
       Audrey: En çok görmek istediğim şey gerçek ve yaşayan bir ağaç!

“Audrey ve Ted arasında geçen bu konuşma, Loraks filminden 
    küçük bir alıntı.”



Çünkü, Brezilya hükümeti buraya yeni yollar açmayı 
planlıyor. Araştırmacılara göre, yağmur ormanlarına 
yollar açılması da yağmur ormanlarının yok olmasının 
önemli nedenlerinden biri; çünkü, yollar buralara daha 
çok insanın gelmesi ve ormandan kâr sağlamaya 
çalışmasına yol açıyor. Araştırmacılar, daha önceki 
deneyimleri göz önüne alarak, böyle bir durumda 2030 
yılında Amazon ormanlarından da geriye pek bir şey 
kalmayabileceğini düşünüyorlar.

Şu anda Amazon, yağmur ormanları içinde en iyi durumda olanı. Çünkü, hem yayılmış olduğu alan çok geniş, hem de insanların kolay kolay erişebileceği bir yer değil. Ancak Amazon da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 

Amazon ormanlarının zarar görmesi 
aslında yeni bir konu değil. Yağmur 
ormanlarında her gün binlerce ağaç 
kesiliyor. Bugün, yağmur ormanlarının 
yarısı yok olmuş durumda. Yağmur 
ormanlarının yok olmasının birçok 
nedeni var. 

Başta geleni, yeni tarım alanları açmak 
için ağaçların kesilmesi. Yağmur 
ormanlarının toprakları, tarım ürünleri 
yetiştirmek için gerekli besinler 
açısından zengin olmadığı için, çiftçiler, 
alan verimliliğini kaybedince, ağaçları 
keserek yeni bir tarım alanı açıyorlar. 
Böylece, orman parça parça yok olmaya 
doğru gidiyor. Hayvanlar için otlak alanı 
açmak için de yağmur ormanlarına zarar 
veriliyor. 

Kerestecilik, petrol arama çalışmaları 
ve madencilik gibi nedenleri de 
unutmamalı. Ağaçlar yok olunca bu 
bölgelerde yağmur ve sel suları toprak 
örtüsünü başka yerlere sürüklüyor. 
Birçok bitki ve hayvan türü de yaşama 
alanını kaybederek tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalıyor.
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Haydi Origami Yapalım!
Sevgili çocuklar; pek çoğunuz “origami” sözcüğünü 
duymuşsunuzdur. Origami, Japonca bir kelime olup, 
“katlanmış kâğıt” anlamına gelir. Japonca’da “ori” 
katlama, “kami” ise kağıt demektir. Origami, kâğıdı 
yapıştırıcı ve makas kullanmadan sadece katlayarak 
çeşitli figürler oluşturma sanatıdır. 

Başta kuş, hayvan, çiçek, kutu gibi geleneksel 
motifler olmak üzere dünyada var olan herşeyi 
origami olarak şekillendirmek mümkün. Bu çok keyifli 
ve zekâ geliştirici hobi hakkında merakınızı gidermek 
için çok yararlı bir site adresini sizlerle paylaşıyoruz. 

En güzel çalışmalarınızı sevdiklerinizle paylaşın.

www.origamisan.org’da 
uygulamanız için sizi bekleyen sayısız örnek var.  


