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BAŞLARKEN
Hayata çocukların penceresinden bakan herkese merhaba…
               
Bizler, Adana’da mevsimlik tarım sahalarında çalışmak zorunda olan
çocuklara psikososyal destek hizmeti sunan çocuk ruhlu birkaç
yetişkiniz.
               
Hedefimiz, çocuklarla düzenli olarak yan yana gelip aktivitelerle ve
etkinliklerle sosyal hayatlarına katkı sunmak. Fakat uzun bir süredir
dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle birlikte yaptığımız
etkinliklere ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte düşünecek çok
vaktimiz oldu. “Yan yana değiliz ama beraberiz”diyerek yeni
maceralara atıldık. İlk olarak iki ay boyunca her gün oyun ve aktivite
takvimleri üretip çocuklarla paylaştık. Daha sonra “Bunu nasıl daha
güzel bir hale dönüştürebiliriz?” diye düşündük. Sonunda çocuklarla
hayallerimizi
bulmanın yolunun birlikte üretim içinde olarak belireceğine karar
verdik ve“Her Yer Park Olsa” adlı dijital çocuk gazetesini oluşturduk.  
               
İki haftalık periyotlarla hazırladığımız dijital gazetemizde; Tarihte Bu
Hafta, Oyun, Bunları Biliyor muydunuz? Gülelim Eğlenelim, Meraklı
Gezginler ve Çocuklardan Gelenler isimli köşeler yer alıyor.
               
Bizleri en çok heyecanlandıran bölüm tabii ki Çocuklardan Gelenler.
Bu bölümde neler yok ki? Hayal makinesi, oyuncak yapımı, röportaj…
               
Hayal Makinesi köşesi için kimi zaman tema belirleyerek kimi zaman
çocukların tercih ettiği konularda hayallerini gerçekleştirme olanağı
sunuyoruz. Çocuklar belirlenen tema üzerinden diledikleri gibi masal,
şiir, düz yazı, resim vb. alanlarda ürettiklerini sunuyor. Bu sürecin en
keyifli yanı, çocukların hayallerine tanık olmak. Çocuklar bu gazetede
kimi zaman yemyeşil bir ağaç olarak çıkıyor karşımıza, kimi zaman da
gökkuşağının tüm renklerinden bize el sallıyorlar. Dileğimiz daha
çok çocuğun el sallaması.
               
Hayata Destek Derneği olarak diyoruz ki önce çocuklar için sonra da
çocuk ruhlu yetişkinler için “Her Yer Park Olsa”.



5 Haziran Dünya Çevre Günü’dür. 
 
17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’dür. 
 
29 Haziran 1938’de  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.
 
29 Haziran 1939’da Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle
Türkiye’ye katılma kararı aldı. 
 
30 Haziran 1936 ‘da tüm zamanların en çok satan
romanlarından  ‘’Rüzgar  Gibi Geçti ‘’ yayımlandı.
 
30 Haziran 1938’de ‘’Süperman’’ çizgi roman kahramanları
arasına girdi. 
 
1 Temmuz 1929’da İstanbul – Ankara telefon hattı hizmete
girdi.
 
1 Temmuz 1984 ‘te TRT kanalı, televizyonda tamamen renkli
yayına geçti.
 
2 Temmuz 1992’ de Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New
York’ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve
Kongresi’nde, Türkiye
beşinci oldu.
 
3 Temmuz 1988 ‘de İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
açıldı.

TARİHTE BU HAFTA KÖŞESİ
Yelda Çimen Dalyan



“ÇIBRIŞÇA” OYUNU 
 
Mahallemiz deki arkadaşlarımızdan anne babamız ya da evdeki
kardeşlerimizden iki gönüllü seçilir.
 
Gönüllülerden bir tanesine “Çıbrışça “dan gelen bir bilim
insanı olduğu diğer gönüllüye ise Türkçe ve Çıbrışça bilen bir
tercüman olduğu söylenir.” Çıbrışça” konuşan gönüllüden
anlamsız heceler ve sesler çıkarması istenilir. Ses tonu ve
beden dili kullanılarak anlamlı bir dil konuşuyormuş gibi
yapması söylenilir. Bilim insanına “Çıbrışça “bir konu
anlatmasını , diğer gönüllünün ise bu anlamsız kelimeleri sanki
anlıyormuşçasına tercüme etmesi istenilir.

OYUN KÖŞESİ
Emine Gözükara



Gözleri açık tutarak hapşırmak imkânsızdır.
 
Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere
bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur. O yüzden biri
hapşırdığında “çok yaşa denilir”.
 
Gözbebeklerimiz (iris) hiçbir zaman büyümez ve
hiç büyümeyen tek organımız olarak bilinir. Ama burnumuz ve
kulaklarımızın  ise büyümesi asla sona ermez.
 
İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1.3kg'dır.
 
İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek
esnekliktedir.

BİLİYOR MUYDUNUZ? KÖŞESİ
Duygu Deren Umuç



FIKRA

Dünyanın Uydusu

Öğretmen sözlü sınav için Ali'yi kaldırmış, "Dünyamızın uydusu 
nedir?" diye sormuş, Ali bir türlü cevap verememiş, arkadaşı bir 
çimdik atmış. "Aayyy!" diye bağırmış. Öğretmen "aferin" demiş.

TEKERLEME

Top
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

EĞLENCE KÖŞESİ
Süleyman Mutlu



Alçaktaki Ülke: HOLLANDA

Hollanda, yükseltisinin %38’lik kısmı deniz seviyesinin 
altındadır. Ülkenin Hollandacadaki ismi olan "Nederland" ise 
alçaktaki ülke anlamına gelir. Sahil şeridi 451 km olan 
Hollanda'nın topraklarının dörtte biri deniz seviyesinin 
altındadır. En alçak noktası: Prins Alexanderpolder -7 m,   
en yüksek noktası: Vaalserberg 327 m.

Hollanda, küçük bir ülke olmasına rağmen özellikle laleleri, 
yel değirmenleri, gelişmiş sanayisi, peynirleri, bisikletleri ile 
tanınıyor. İnsanları; ticaret, denizcilik, çiftçilik ve at 
yetiştiriciliği ile geçimlerini sağlıyor. Dünyanın önde gelen 
sebze ve meyve üreticisinden biri. Her ayın ilk pazartesi günü 
tüm ülkede alarm çalıyor.
Başkent: Amsterdam’dır

MERAKLI GEZGİN KÖŞESİ
Meryem Bahap



Hollanda’nın gururu Friesian Atı. 
Bu atlar uzun yeleleri ve tüylü ayaklarıyla 
biliniyor .Çok güzel atlardır. Sevecen ve cana 
yakındırlar. İnsanları mutlu edebilirler. 
Çalışkanlık, güçlü bir hafıza ve merak öğretilen 
her şeyi hızlı kavramalarını sağlar.

Hollanda süt inekleri dünyanın en çok 
süt veren ineği olarak kabul edilir. 
Dünyanın en yüksek süt verimine 
sahip olan ineğidir.

Alçaktaki Ülke
HOLLANDA

Hollanda, terk edilmiş tek bir hayvanın 
dahi bulunmadığı tek ülkedir. Hollanda 
sokaklarında, boyunlarında tasmalarıyla 
gezinen terk edilmiş evcil hayvanlar 
görmeniz imkansız. Hollanda’da her 
kedi/köpeğin ona ömür boyu bakacak 
bir sahibi ya da kalıcı barınağı var.



Peynirleri ile meşhur olan Hollandalılar aklınıza
gelen her çeşit peyniri yapmışlar.

Hollanda’da arazilerin çoğu düzlüktür.
Arazinin düz olması sebebiyle
Hollanda’nın selden etkilenme riski
yüksektir.

Laleler tüm ülkede yetiştirilir. 
Lalelerin en yoğun çiçek açtığı 
dönem 25 Nisan – 5 Mayıs tarihleri 
arasındadır. Avrupa'nın en büyük 
çiçek bahçesi olan Avrupa Bahçesi 
de burada bulunur. 800'den fazla 
lale çeşidine ev sahipliği yapan 
bahçede birbirinden güzel pek çok 
çiçek vardır.

Alçaktaki Ülke
HOLLANDA



Yel değirmenleri, ülkenin sevilen bir 
sembolüdür. Hollanda’da 1180 yer değirmeni 
bulunur. Yel değirmenleri ülkede su 
seviyesinin altındaki topraklardan suyun 
pompalanması için kullanılır. 1000’den fazla 
çalışan yel değirmeni ile dünyada en çok yel 
değirmenine sahip ülkedir.

Klompen adı verilen tahta ayakkabılar, 
yüzyıllar boyu çiftçi, balıkçı ve fabrika 
işçileri tarafından ayakları sakatlamamak 
ve ıslaklıktan korumak için kullanılmış. 
Günümüzdeyse bu ayakkabılar ülkenin en 
turistik objelerinden biri.

Hollanda, mimariden resime, müzikten
sinemaya kadar dünya çapında modern ve
geleneksel sanatı bir arada yaşatabilen
ülkelerden biridir. Van Gogh en ünlü
ressamlarındandır.

Alçaktaki Ülke
HOLLANDA



Sokakların olmadığı, ulaşımın sadece su 
kanallarıyla sağlandığı Giethoorn, bir masal 
köyünü andırıyor. Hollanda'da yer alan Giethoorn 
adlı şehirde neredeyse hiç sokak bulunmuyor. 
Kentte çok sayıda kanal yer alıyor.



Amsterdam kanallarla bölünen, suyla iç içe yaşayan bir 
yerleşim. Sayısı 2500’ü geçen yüzen evler, kentin ilgi çekici 
özelliklerinden biri Yüzen evlerin ülke çapındaki sayısı 
10.000'den fazladır.



Kanber'in ahşaptan yaptığı müzik aleti

Habil: “Öğretmenim size bir tane kalpli bir 
tane kelebekli kurabiye yaptım.”

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yüsra Akemoğlu

Oyuncak Yapım



Hayal makinası köşesi için bu sayıda belirlediğimiz ana 
tema: "Gökkuşağında yaşıyor olsaydın oranın nasıl bir yer 
olmasını isterdin?" Çalışma için çocuklara, "kimlerle yaşamak 
isterdin?" ya da "gökkuşağına hangi araçla gitmek isterdin ve 
gökkuşağında hangi bitkiler yaşıyor olurdu?" gibi sorular 
sorduk.

Hiranur, "Güneşli bir gün ve gökkuşağının olduğu bir gün.
Kardeşimle oyun oynuyorum. Gökyüzünde kuşlar uçuyor." dedi

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi



     Semanur ise bize bir “Gökkuşağı Masalı” yazdı. 
“Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Elif 
adında bir kız yaşarmış. Elif hep gökkuşağının iki ucu nereye gidiyor 
diye merak edermiş. Bir gün bir karar almış. Gökkuşağının iki ucunun 
nereden geldiğini bulacakmış. Annesi ne dediyse de onu bu kararından 
vazgeçirememiş. En sonunda annesi kızının gökkuşağını bulamayıp geri 
eve döneceğini düşünüp gitmesine izin vermiş. Elif gökkuşağının 
çıkmasını beklemiş. Önce yağmur yağmış, ardından da güneş açınca 
gökkuşağı ortaya çıkmış. Elif gökkuşağını görünce hemen yola çıkmış. 
Gitmiş gitmiş bir türlü gökkuşağını bulamamış. Bir bakmış ki 
gökkuşağı kaybolmuş. Elif o an çok endişelenmiş çünkü eve dönüş 
yolunu bir türlü bulamıyormuş. Ve hava kararmaya başlamış. O an 
Elif’in aklına bir fikir gelmiş. Elindeki çubuğu geldiği yol boyunca yere 
bastırıp sürüklemişti. Eğer o izi takip ederse eve dönebilirdi. Elif izleri 
takip edip evine ulaştı. Eve gidince hemen annesine sarıldı. Annesi çok 
korkmuştu başına bir şey geldi diye. Kızını karşısında görünce öyle 
rahatladı ki bütün korkusu geçmişti. Elif annesine bir daha böyle bir 
şey yapmayacağına söz verdi. Bu olaydan sonra Elif gökkuşağının 
doğaüstü güzelliğini yaşayıp mutlu olmaya karar verdi."

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi



Muhammed diyor ki “Gökkuşağı dağdan çıkıyor. 
Babam, annem ve kardeşim var resimde. Beni 
okula bırakıyorlar, öğretmenim de var. Dağ ve 
güneş de var.”

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi

Bu da Nuran'ların bizimle
paylaştıkları resimleri



Yarensu anlatmış ‘‘Gökkuşağında nenemle birlikte
yaşamak isterdim. Gökkuşağına helikopterle gitmek
isterdim. Gökkuşağında bitkilerle dolu bir bahçe var.
Bahçede lale, gül ve ağaçlar da yaşıyor.’’

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi

Bekirhan diyor ki ’’Gökkuşağında halam, babam ve eniştemle yaşamak 
isterdim. Gökkuşağına uzay gemisiyle gitmek isterdim ve gelip geçen 
uçakları dürbünle incelemek isterdim. Gökkuşağında ayçiçeği, gül ve 
papatya da var. Gökkuşağı İstanbul gibi bir yer olsun..’’



Rümeysa: “Ben rengarenk gökyüzü 
istiyorum. Ben gökkuşağında 
yaşıyor olsaydım orada bol bol 
oyun oynardım. Renklerin içinde 
kayardım. Orada sevdiklerimle hep 
beraber yaşamak isterdim. 
Bulutların arasından uçakla 
geçmek isterdim. Güller, papatyalar 
ve kelebeklerle çok renkli büyük bir 
gökkuşağı isterdim.”

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi

Hayriye: “Bir varmış bir yokmuş.
Gökkuşağının üstüne benle ailem
gittik. Orda bir salıncağımız var.
Ben salıncakta sallanıyorum.
Abilerim de gökkuşağının
üzerinde kayıyor. Annem, babam
ve kardeşim bitkilere bakıyorlar ve
meyve topluyorlar. Orda çok
mutluyduk.”



Beyzanur diyor ki “ Gökkuşağının

güzel bir yer olmasını isterdim.

Papatyalarla kaplı oyun parklarının

olduğu. Gökkuşağına helikopterle

giderdim."

Damla diyor
 ki “Merhaba

öğretmenim ben gö
kkuşağı

nda

kardeşim
 ve bab

amla yaşam
ak

isterdim
 çünkü 

biz bir 
ekibiz. 

Ben

gökkuşa
ğına bis

ikletimle gitm
ek

isterdim
. Kısaca

sı gökku
şağı

ailemle yaşay
acağım güzel b

ir yer

olurdu.”

Zeynep diyor ki” 
Öncelikle

gökkuşağının ren
klerine dokunmak

isterdim, kardeşimle yaşamak

isterdim. Uçakla gitmek isterdim.

Renkli çiçekler. 
Rengarenk”

Yusuf diyor ki “ Gökkuşağında
ailemle olmak isterdim. Oraya
motosikletle gitmek isterdim.
Bahçesinde salıncak olmasını
isterdim. Gökkuşağından kaymak
isterdim.”

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi



HER YER PARK OLSA
Bir Sonraki Sayıda
Görüşmek Üzere
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