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Resfebe

Zamanı

toplama sulamak ayran

Kalem

çeşitli

Omuz

13.
Gün

Merhaba sevgili çocuklar! Bugün birlikte 

13.günümüz. Bugün her zamankinden daha derin 

düşünme vakti. Şimdi bir uzay mekiğindesiniz. Ve Mars’ta 

insanların yaşayabilmesi için bir ortam kuracaksınız. 

Düşünün, neler yapardınız? Düşüncelerinizi #düşünelim 

etiketi ile bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız 

başlayalım.

d# ü ş ü in me l

BİLMECE BİLDİRMECE

Daldan dala atlar, 
kuyruğundan sarkar.

Alçacık dallı,
yemesi ballı.

Ben giderim o gider,
içimde tık tık eder.

Maymun Kalp

Çilek



— Türk dünyasının Ozan-Atası, bilgesidir.
— Destanları ve öğütleriyle geleceğe silinmez izler bırakmış bir 

Türk büyüğüdür.
— Hikâyelerinde Türk milletinin kültürünü, sahip olduğu erdemle-

ri, saz ve söz ile dile getirdi.
— İyi bir insanın sahip olması gereken değerleri, seneler boyunca 

herkese anlattı.

K İM O?

Şimdi bilgilerimizi tazeleme zamanı. Sorduğumuz soruların doğru 
cevaplarını soldan sağa ve yukarıdan aşağıya kutucuklara uygun bir 
şekilde yerleştirmeyi unutmayın.

B UL CM AA Ç ÖZ OÜ
RY U Z

SOLDAN - SAĞA

3.	 Besinlerin	vücuda	alınmasına	verilen	
isim

5.	 Güneş	sisteminin	en	küçük	gezegeni
6.	 Kaşağı	ve	Yalnız	Efe	kitaplarının	

yazarı
8.	 Dünya	üzerinde	yaşayan	en	büyük	

hayvan

YUKARIDAN - AŞAĞIYA

1.	 Hücrenin	yönetim	merkezi
2.	 Bir	maddenin	sıvı	halden	

katı	hale	geçmesi
4.	 “Vatan”	kelimesinin	eş	

anlamlısı
7.	 Tat	alma	organımız
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Oyuna ilk başlayacak kişi, sayışma ile belirlenir. İlk oyuncu, bir ke-

lime söyler. Sonraki oyuncu da bu kelimenin son hecesiyle başla-

yan yeni bir kelime üretir. Örneğin ilk söylenen kelime “mandalina” 

olsun. Sonraki oyuncu söylenen kelimenin son hecesi olan “na” ile 

başlayan “nadide” sözcüğünü söyleyebilir. Bundan sonraki oyun-

cu “de” hecesiyle başlayan “deha” sözcüğünü söyleyebilir. Sırası 

gelen oyuncu da duyduğu kelimenin son hecesiyle başlayan başka 

bir kelime türetir. Sözcük türetemeyen kişi “Pas!” diyerek sırasını 

yanındaki oyuncuya verir. Üç defa “Pas!” diyen oyuncu elenir. En 

az “Pas!” diyen oyuncu, oyunun kazananı olur.

❀ Antarktika’daki yanardağların bazıları buz tabakasının altındadır. Bu yanar-
dağlar faaliyete geçerse, buzu eritip deniz seviyesini yükseltebilirler.

K e l İ m e  B u l m a c a

B u n u B i l i y o r M u y d u n u z ?



Günün Deneyi
Etkinlik İçin

Gerekli Malzemeler

 Plastik şişe

 Su

 Bulaşık deterjanı

 Sim

Şişede Kasırga 
Günlük yaşamda haberlerde bazı ülkelerde 

büyük kasırgaların olduğunu ve bu yıkıcı hava 
olaylarının çevreye, insanlara, insanların yaşam 
alanlarına zarar verdiğini seyretmişsinizdir.

Bu tarz hava olaylarını çıplak gözle yakından 
gözlemlemek bizler için çok tehlikelidir. Bugün yapacağımız deneyde bu tarz 
hava olaylarının nasıl oluştuğunu öğrenmek ister misiniz? Gelin hep birlikte 
deneyimizi yapalım.

 • Plastik şişeyi dörtte üç oranında su ile doldurun. 
• Birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. 
• Birkaç tutam parıltılı sim serpin (Bu, kasırganızı daha kolay görmenizi 

sağlayacaktır). 
• Kapağı sıkıca kapatın. 
• Şişeyi baş aşağı çevirin ve boynundan tutun. Şişeyi birkaç saniye bo-

yunca dairesel bir hareketle hızlıca döndürün. Suda minik bir kasırga 
oluşup oluşmadığına bakın. Başarılı olmak için birkaç kez deneme yap-
manız gerekebilir. 

Peki Ama Nasıl Oldu?
Şişeyi dairesel hareketlerle döndürmek, minik bir kasırgaya benzeyen su 

girdabı oluşturur. Aslında burada gözlemlediğimiz olay kasırganın da oluş-
masını sağlayan merkezcil kuvvettir.

Merkezcil kuvvet, dairesel hareket sırasında cismi yörüngede tutan kuv-
vettir. Merkezcil kuvvet nedeniyle su, girdap merkezi etrafında hızla döner ve 
deneyimizdeki gibi bir görüntünün oluşmasını sağlar.

Bir  Büyüğünüzden  Yardım  Almayı  Unutmayınız.



BAK VE ÇİZ
Kırmızı noktadan başla.
Sol üstten başlayarak okları sırasıyla takip et. Kareler üzerinde belirtilen sayı-
da ileri, aşağı, yukarı, çapraz ilerle. Şeklini oluştur.
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Sevgili çocuklar! Şimdi hayal gücümüzü harekete 
geçirme zamanı. Yarım kalan hikâyemizi kendinize uygun 
bir şekilde tamamlayıp #düşünelim etiketi ile bizlerle pay-
laşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım.

Bugün okuldan geldikten sonra derste işlediğimiz tüm konuları 

tekrar edip akşam yemeğini ailemle birlikte yemiştim.  Annem ve 

babam genellikle akşam yemeğinden sonra haberleri dinlemek 

için televizyonu açar. Ben de anne ve babama kimi zaman eşlik 

eder onlarla birlikte haberleri izlerim. Bu akşamki haberlerde 

Mars’ta yaşamanın gelecekte gerçekleşebileceğinden ve Mars’ta 

yaşamla ilgili yapılan çalışmalarından bahsedildi. Bu benim için 

oldukça heyecanlandırıcı bir gelişme. Hızla düşünmeye başladım. 

Mars’a gidecek bir araç tasarlamak... Bu aracı ben tasarlasay-

dım işe, önce... ..................................
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5 yıl sonra olacağını düşündüğün kişiye mektup
yazıp, saklayabilirsin.

HAYAL DEFTERİM

Bir Öneri


