
HER YER PARK
OLSA



Salgın yüzünden dışarı çıkamıyoruz diye oyun
oynamayı ve hayal kurmayı da bırakacak değildik ya!
Çocuklar ve yetişkinler olarak kafa kafaya verdik ve
kendi gazetemizi hazırladık :) 
İyi okumalar... Ve eğlenmeyi unutmayın...



15 Haziran 1951'de çocuk ressam Hasan Kaptan 
Paris’te sergi açtı.
       
15 Haziran 1968'de ‘Kısmet–2' adlı yelkeni ile İstanbul’dan denize
açılan Sadun Boro, dünya turunu tamamlayarak İstanbul’a döndü.
     
16 Haziran 1963'te ilk Rus kadın 
kozmonot Valentina Tershkova uzaya çıktı.
     
17 Haziran 1930'da Türkiyeli çocukların 
Adile Teyzesi olarak bilinen Türk sinema 
oyuncusu Adile NAŞİT dünyaya geldi.
 
18 Haziran 1928'de havacı Amelia 
Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu 
geçen ilk kadın oldu.
 
19 Haziran 1910'da Dünya Babalar Günü 
ilk kez Amerika’da kutlandı.
 
19 Haziran 1885'te Özgürlük Heykeli, Fransa’dan New York’a
getirildi.
 
19 Haziran 1978'de Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.

Tarihte Bu Hafta Köşesi
Hazırlayan | Yelda Çimen Dalyan



YAVAŞ ÇEKİM-NORMALE 
DÖN OYUNU

Gruptan bir gönüllü seçilir. 
Gönüllüye gruptaki diğer üyelerin
kararlaştırdığı bir görev verilir.
Örneğin: Mutfaktan bir bardak su
getirmesi ya da çevrede bulunan 
bir nesnenin yerini değiştirmesi 
gibi. Gönüllü görevini yerine
getirmeye başladıktan bir süre sonra
“yavaş çekim” denir. Gönüllü bu süre
boyunca yavaş çekimde devam eder.
“Normale dön“ dendiğinde ise normal
hızına geri döner devam eder. 
Oyun boyunca sık sık yavaş çekim-
normale dön yönergeleri verilerek
oyun devam eder.

OYUN Köşesi
Hazırlayan | Emine Gözükara



İnsanın kendi dirseğini yalamasının imkansız 
olduğunu biliyor muydunuz?
        

Tavuğun ne renk yumurtlayacağını kulak memelerinin rengine
bakarak anlamak mümkün. Eğer kulak memeleri beyazsa
yumurta beyaz, kırmızıysa yumurtası kahverengi oluyor.
 

Sadece dişi sivrisineklerin ısırdığını biliyor muydunuz?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Hazırlayan | Duygu Deren Umuç



BİLMECELER
En çok kardeşi olan 

meyve hangi meyvedir?
(Üzüm)

Akşam baktım çok idi,
Sabah baktım yok idi.

(Yıldız)
Sarı mendil mavi denize

düşerse ne olur?
(Islanır)

İğne miğne
 Ucu düğme
  Fil filince
   Kuş dilince
    Horoz öttü
     Tavuk tepti
      Bülbül kızı
       Selam etti

TEKERLEME

FIKRA
Matematik öğretmeni sordu:
"İsmail, söyle bakayım,
bakkaldan 75 liralık alışveriş
yapsak, 100 lira versek...
Bakkal ne yapar?"
"Çok sevinir öğretmenim."

Gülelim Eğlenelim
Hazırlayan | Süleyman Mutlu



AVUSTRALYA

MERAKLI GEZGİNLER
KÖŞESİ Hazırlayan | Meryem Bahap

Avustralya, bulunduğu Avustralya
kıtasına adını veren ülkedir. Arazinin
büyük bölümünün çöl olması nedeniyle
insanların çoğu kıyılarda yaşar.
Avustralya'nın hiçbir ülkeyle kara sınırı
yoktur.

Doğal güzellikleri ile Avustralya bir
cennettir. Sayısız milli park, koruma
alanı ve doğal yaşam alanı vardır.
Avustralya’da yaz ayları Aralık, Ocak ve
Şubat aylarına denk düşer.

Avustralya’nın başkenti Canberra, en
büyük şehri ise Sydney'dir. Çöl, 
yağışın az olduğu kuru bir alandır. Çöller
genellikle gündüzleri çok sıcak geceleri
çok soğuk olurlar. Kıyı ise denizle
toprağın birleştiği yerdir.



AVUSTRALYA'NIN
HAYVANLARI / I

KOALA
Koalalar günün sadece yaklaşık iki
saati uyanık kalır ve sıvılarını
okaliptüs yapraklarını yiyerek alırlar.

KANGURU
Kanguru, güçlü arka bacakları sayesinde
Avustralya’nın ıssız arazilerini sıçrayarak
dolaşır. Uzun kuyruğu dengesini
sağlamasında yardımcı olur.

Hazırlayan | Meryem Bahap

YALIÇAPKINI KUŞU
Yalıçapkını, sadece Avusturalya’da
yaşayan küçük bir kuştur. Sabahın erken
saatleri ve akşamın geç vakitlerinde
gülüşe benzer sesi duyulabilir.



TAZMANYA CANAVARI
Tazmanya canavarı, küçük, bodur,
fakat sağlam yapılı, bir köpek
gibi görünen, etçil bir keseli
hayvandır. Görünüşüne  rağmen
Tazmanya canavarı esasında
çekingen bir yaratıktır.

EMU (Avustralya Deve Kuşu)
Emu, büyük, kahverengi, yumuşak
tüylü, uçmayan bir kuştur. Emular iki
metreye kadar uzarlar çok hızlı
koşmalarını sağlayan üç ayak
parmağı ve uzun bacakları vardır.

LİR KUŞU
Lir kuşu toprakta yaşayan, araba motorlarından
ağlayan bebeklere kadar duyduğu her sesi taklit
edebilme yeteneğiyle bilinen bir Avustralya kuşudur.

AVUSTRALYA'NIN
HAYVANLARI / 2



Kanber der ki: "Kardeşimin
oyuncakları kırıldı ve ağladı. Bundan
dolayı ders çalışamaz oldu.
Kardeşimin ağlamalarını durdurmak
için abimle resimdeki gibi bir fikir
gerçekleştirdik. Abimle beraber ona
bir şeyler yapmak istedik. Önce
birkaç kırılan arabanın tekerleklerini
bulduk sonra tahta, birkaç boru,
tekerlek, çivi ve direksiyon kullandık.
Yapmak çok zor olmadı."

Muhammed babası ile beraber
kendilerinin yonttuğu
tahtalardan kendi arazi
araçlarını yaptılar.

ÇOCUKLARDAN 
GELENLER

Oyuncak Yapım 
Köşesi

Hazırlayan | Yüsra Akemoğlu

Turan ve Hasan kardeşlerin ellerindeki
malzemelerle beraber yaptıkları kaykay. 

Bu da Kanber'in kaykayı



Yaren diyor ki; "Ben dalgıç olmak
istiyorum. Bu gemiyle açılmak
istiyorum. Okyanusun altındaki
güzellikleri keşfetmek istiyorum.

ÇOCUKLARDAN 
GELENLER

Hazırlayan | Yüsra Akemoğlu

Hayal Makinesi Köşesi

Muhammed ise aynı çizdiği
resimdeki gibi inekleri, civcivleri
ve tavuklarının olduğu bir çiftliği
olsun istiyor. 

Bedirhan ise astronot olmak istiyor ve
ekliyor: "Bu araçlar uzayda hareket
edebilen uzay aracı. Bu uzay araçları
güneş enerjisiyle çalışır. Atmosfere
uygun olan bu araçlar spor aracım.
İticiler takılarak çekildiğinde, Mars'taki
toprağı inceleyip hangi madenler bulacak
merak ediyorum. Astronot olmak
istiyorum."



Sultan'ın şimdiki en büyük hayali okulların açılması ve
arkadaşları ile ip atlayıp, oynamak

Loujayne bizi bahçesine davet
ediyor ve ekliyor: "Biz bahçeye
bir şeyler ekmeyi çok
seviyoruz. Limon, nane, hem
çiçek hem fasulye ektik."

ÇOCUKLARDAN 
GELENLER

Muhammed N. güvercin beslemeyi çok
seviyor. "8 tane civcivimiz ve güvercinlerimiz
var. Güvercinimizin yumurtası var, şimdi
yumurtasının üzerine oturmuş. Büyüyen yavru
güvercinlerimiz var, çok tatlılar. Bazıları ikiz
galiba :)"

Hazırlayan | Yüsra Akemoğlu
Yusuf en çok arkadaşlarıyla top oynamayı
seviyor ve bizimle de en sevdiği şeyin
resmini paylaşıyor. 

Belinay da ablası ile aynı
hayali paylaşıyor :)



SİZE KOCAMAN EL SALLIYOR VE
DİYORUZ Kİ

"HER YER PARK OLSA" 


