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HER YER
PARK OLSA

DİJİTAL ÇOCUK GAZETESİ
Adana Ruh Sağlığı ve
Psikososyal Destek Ekibi

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”.

TARİHTE BU HAFTA KÖŞESİ
Yelda Çimen Dalyan

1 Temmuz Dünya Mimarlık Günü‘dür.
Her sene 5–10 Temmuz tarihleri arasında Konya’da Nasrettin
Hoca Şenlikleri düzenlenmektedir.
7 Temmuz 1929‘da ilk havayolları hostesi, Amerika Birleşik
Devletleri'nde göreve başladı.
10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’dür.
12 Temmuz 2016‘da Hürkuş, Avrupa'dan sertifika alan ilk Türk
uçağı oldu.
12 Temmuz 1932‘de Türk Dil Kurumu kuruldu.
18 Temmuz 1930’da Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
20 Temmuz 1969’da tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı, Ay’a
ulaştı. Astronot Neil Armstrong da Ay'a ilk ayak basan insan
oldu.

OYUN KÖŞESİ
Emine Gözükara

SATORİ NEDİR? OYUNU
Gruptan bir gönüllü seçilir. Gönüllü katılımcıya aklından bir
nesne tutması söylenir. Gruptaki diğer üyelere "SATORİ’nin
nesi var?" diye sormaları istenir. Gönüllüden SATORİ’nin nesi
var sorusuna cevap olarak aklında tuttuğu nesnenin bir
özelliğini söylemesi istenir. Özellikler bitince gönüllü "SATORİ
nedir?" diye sorar. SATORİ’nin ne olduğunu bilen oyunu
kazanır.
Örnek:
“Satori'nin nesi var?" Satori'nin 4 bacağı var.
“Satori'nin nesi var?" Satori'nin minderi var.
“Satori'nin nesi var?" Satori'nin tahtası var.
“Satori nedir?" Satori bir sandalyedir

BİLİYOR MUYDUNUZ? KÖŞESİ
Duygu Deren Umuç

Filler, gövde ağırlıkları nedeniyle sıçrayamazlar. Çünkü bacak
kasları gövde ağırlıklarını yukarı çekebilecek kadar
gelişmemiştir.
Koyunlar kendi kendilerini tedavi edebilen canlılardır. Onlar
hastalandıkları zaman, kendilerini iyileştirecek otları seçip bulur
ve tüketirler.
Her koyunun ortalama 50 surat hatırlama hafızası vardır.
Koyunlar arkadaşlıklarını asla unutmazlar. Harika bir belleğe
sahiptirler. Tıpkı insanlar gibi birbirlerinin suratlarını
tanıyabilirler.
Baykuşlar, başını 270 derece çevirebilen canlılardır. Baykuşların
boynu insan boynundan daha esnek: Onlarda 14 boyun kemiği
varken insanlarda 7 tane var.
Karıncaların, akciğeri yoktur. Oksijen, vücutlarına tüm
gövdelerine yayılmış küçük deliklerden girer; karbondioksit de
aynı deliklerden çıkar.

EĞLENCE KÖŞESİ
Süleyman Mutlu

FIKRA
Pirinç Pilavı
Acıkmış olarak eve dönen çocuk annesine: "Akşama ne var?"
diye sorunca, annesi "Saymakla bitmez oğlum." der.
Çocuk "Güzel, nelermiş bunlar?" deyince, annesi gülümseyerek
"Pirinç pilavı!" dedi.
TEKERLEME
Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek
Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek
Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek
Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe
Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş

MERAKLI GEZGİN KÖŞESİ
Meryem Bahap

Dünyanın Göz Bebeği
Mutlu İnsanlar Ülkesi
FİNLANDİYA
5 milyon 500 bin kişinin (İstanbul nüfusundan az) yaşadığı,
dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülkede tarıma elverişli
bir toprak yapısı yoktur. İrili ufaklı 168 bin civarı göl (19 kişiye
1 göl/ada düşer), 175 bin civarı ada bulunan güzel ülkede
ekonomi telekomünikasyon, bilişim, orman ve metal sektörleri
üzerine kurulmuş. Tersaneler (gemi yapılan ve onarılan yer) de
son senelerde hızla önem kazanıyor.
Finlandiya yüz ölçümünün neredeyse %75’i ormanla kaplıdır.
Dünyanın en yeşil ülkelerinden biridir. Finlandiya aynı
zamanda, doğaya saygıda dünyanın başta gelen ülkelerinden.
Finlandiya’da kesilen ağaç miktarı, yeni çıkan, dikilen ağaç
miktarını geçemez. Bu ne demek? Ülke her yıl daha yeşil,
daha da yeşil oluyor demek.
Başkent: Helsinki

Mutlu İnsanlar Ülkesi
FİNLANDİYA
Finlandiya ormanlarında yaşayan birçok baykuş
türü vardır, ancak belki de en göze çarpan ve
kendine özgü olanı Kar Baykuşu’dır. Beyaz
tüyleri ve neredeyse tamamen sessiz olan
uçuşları, en yaygın olarak bulunan Laponya'da
fark edilmelerini zorlaştırır.
Finlandiya'da sabahın erken saatlerinde yürüyor
ve metalik bir zil sesi duyuyorsanız, bilin ki bir
ağaçkakan var. Bir ağaçkakanın neden olduğu
birden fazla boşluklu bir ağaç da görebilirsiniz.
Siyah ağaçkakan, siyah tüyleri ve kafasında
kırmızı bir taç ile ayırt edilebilir.
Kaya kartalları (Altın Kartallar) vahşi
doğada soyunun tükenmesi tehlikesine
karşı koruma altına alınan kuşlardan
biridir. Finlandiya'da sayıları 500 çiftten
daha azdır. Gezgindirler ancak çoğunlukla
Laponya'da bulunurlar. Tavşan, ren geyiği
yavruları ile avlanırlar.

Mutlu İnsanlar
Ülkesi
FİNLANDİYA
Laponya (Lapland) bölgesinde, Noel Baba'nın
yaşadığı iddia edilen bir ev bulunuyor. Bu ev
ziyaretçilere açık. Ev 2010 yılından bu yana
Noel Baba’nın resmi evi olarak kabul ediliyor.

Finlandiya her yıl 13 Ekim'de
talihsizlikler ve kötü haberler için
Başarısızlık Günü kutluyor. Bunun
amacı, bir nevi gerçekleşen
olumsuzluklardan ders çıkarmak!

Finlandiya ‘Bin Göller Ülkesi’ olarak da
bilinmektedir. Çünkü Finlandiya'da tamı
tamına 187.888 tane göl bulunuyor.
Buna ek olarak 179.888 adet de Fin
adası var.

BATMAYAN GÜNEŞ
Finlandiya’da yaşanan bu muhteşem doğa olayının ismi
‘gece yarısı güneşi’. Bu olay aslında kuzey ve güney
kutup dairelerinde gerçekleşen bir tür doğa olayıdır. Bu
doğa olayı, Finlandiya’da yaz mevsimi yaşanırken 24
saat güneşin batmamasına neden olur ve özellikle
Lapland bölgesinde iki aydan fazla sürebilir.

Ülke yemyeşil alanlara, nehirlere ve temiz bir
havaya sahip. İstediğiniz ormanda böğürtlen
toplayabilir, istediğiniz göl kenarında balık
tutabilir, dilediğin yerde uyuyabilir, yüzebilir,
denize açılabilir ve yiyecek arayabilirsin.

KUZEY IŞIKLARI

Lapland bölgesinde özellikle Mart ve Eylül aylarında
çıplak gözle seyredebilecek, muhteşem bir doğa
olayıdır. Yılda 200'den fazla gecede görülebilir.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yüsra Akemoğlu & Berna Yiğitbaş

Röportaj Köşesi
Bu hafta röportaj köşesinde ana temamız ve
sorularımız aşağıdaki gibi. İlk kez röportaj
denemesi yapıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Hadi
siz de bu heyecanımıza ortak olun, hep beraber
bizi neler bekliyormuş bir bakalım.
"Sence her yer park olsa nasıl olurdu? Nasıl
hayal ediyorsun?
1. Nerelerin park olmasını isterdin?
2. Hangi renklerde olmasını isterdin?
3. En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun
isterdin?
4. Sence her yerin park olduğu bir dünya
mümkün mü? Bize biraz anlatabilir misin?"

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yarensu'nun Kuzeni ile Röportajı
Yarensu kuzeni Bedirhan ile bu röportajı yapıyor ve
Bedirhan’a soruyor:
Yarensu: Nerelerin park olmasını isterdin?
Bedirhan: İstanbul’un park olmasını isterdim. İnsanların
gidecekleri yerlere su kaydırağı ile gitmesini, alışverişini çarpışan
arabalarla yapmasını isterdim.
Yarensu: Hangi renklerde olmasını isterdin?
Bedirhan: Toprak kırmızı, evler beyaz, ağaçlar yeşil, parklar mavi
olsun..
Yarensu: En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun isterdin?
Bedirhan: Deney okulu, oyuncak makinası, su kaydırağı,
devasa iş kamyonları ve drone olsun isterdim.
Yarensu: Sence her yerin park olduğu bir dünya mümkün mü?
Bize biraz anlatabilir misin?
Bedirhan: Öyle bir dünyaya gitmek mümkün. Portal yapıp
gidebiliriz. O portalın üstünde bir bilgisayar var. İstediğini yazıp
gidebilirsin. Mucitler portal yapabilir.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yusuf K.'nın Kuzeni ile Röportajı
Yusuf’un kuzeni Buket ile yaptığı röportaj:
Yusuf: Sence her yer park olsa nasıl olurdu? Nasıl hayal
ediyorsun?
Buket: Çok güzel olacağını hayal ediyorum
Yusuf: Nerelerin park olmasını isterdin?
Buket: Yakın bir yerde olmasını isterdim
Yusuf: Hangi renklerde olmasını isterdin?
Buket: Sarı, kırmızı, turuncu, mavi.
Yusuf: En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun isterdin?
Buket: Salıncak, spor aletleri, tahterevalli
Yusuf: Sence her yerin park olduğu bir dünya mümkün mü?
Bize biraz anlatabilir misin?
Buket: Evet mümkün. Çünkü park çok eğlenceli ve çocuklar
çok seviyor. Parkları yapanlara çok teşekkür ederiz.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Bedirhan'ın Kuzeni ile Röportajı
Bedirhan’ın kuzeni Yarensu ile yaptığı röportaj:
Bedirhan: Nerelerin park olmasını isterdin?
Yarensu: Şehirlerin park olmasını isterdim.
Bedirhan: Hangi renklerde olmasını isterdin?
Yarensu: Gökkuşağı gibi olsun.
Bedirhan: En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun isterdin?
Yarensu: Barbi bebekler gibi olsun.
Bedirhan: Sence her yerin park olduğu bir dünya mümkün
mü? Bize biraz anlatabilir misin?
Yarensu: Mümkün. Çocuklar doyasıya oynayabilir. Çiçeklerle
dolu, kelebeklerle dolu bir dünya.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Ali'nin Kardeşi ile Röportajı
Ali’nin kız kardeşi Hayriye ile yaptığı röportaj:
Ali: Sence her yer park olsa nasıl olurdu? Nasıl hayal ediyorsun?
Hayriye: Her evin çiçeği, yeşili ve keşke parkı olsaydı. O zaman
çocuklar hiç sıkılmazdı. Sıkılınca gidip parkta oynarlardı. Her yer
park olsa güzel olurdu.
Ali: Hangi renklerde olmasını isterdin?
Hayriye: Her renk olmasını isterdim. Salıncakların mesela
kırmızı, sarı kaydırakların, mavi, sarı, pembe dönme dolapların
her renkte olmasını isterdim.
Ali: En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun isterdin?
Hayriye: Salıncak, kaydırak, dönme dolap, zıplayan atlar, spor
aletleri, tahterevalli olmasını isterdim.
Ali: Sence her yerin park olduğu bir dünya mümkün mü? Bize
biraz anlatabilir misin?
Hayriye: Mümkün değil. Ama keşke mümkün olsaydı. O zaman
hiç sıkılmazdık. Sıkılınca evimizin önündeki parka giderdik,
oynardık. Arkadaşlarımızı çağırırdık. Çok güzel oynardık. Her
yerin park olması keşke mümkün olsaydı.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Eymen ile Röportaj
Soru: Sence her yer park olsa nasıl olurdu? Nasıl hayal
ediyorsun?
Eymen: Sadece bir yerin park olmasını isterdim.
Soru: Hangi renklerde olmasını isterdin?
Eymen: Siyah-beyaz
Soru: En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun isterdin?
Eymen: Spor aletleri
Soru: Sence her yerin park olduğu bir dünya mümkün mü? Bize
biraz anlatabilir misin?
Eymen: Mümkün değil. İyi ki de mümkün değilmiş.

Kanber ile Röportaj
Soru: Sence her yer park olsa nasıl olurdu? Nasıl hayal
ediyorsun?
Soru: Hangi renklerde olmasını isterdin?
Soru: En çok hangi oyuncaklar, aletler olsun isterdin?
Soru: Sence her yerin park olduğu bir dünya mümkün mü? Bize
biraz anlatabilir misin?
Kanber: Bence ağaçlar dünyadaki oyun parkı. Daha çok ağaç
ekmeliler. Boşa beton olmaması için bütün parkları ağaçtan
yapmalılar.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi
Hayal makinası köşesi için bu sayıda belirlediğimiz ana tema
gazetenin de adını aldığı “Sence her yer park olsa nasıl
olurdu, nasıl hayal ediyorsun?”sorusu. Bu soruya cevabını
herkes kendini en rahat ifade edebildiği yöntemle aktardı.

Yusuf P., "Her yer park olsaydı çocuklar neşeli olurdu ve daha
çok arkadaşlık bağı kurulurdu, paylaşımlar yapar ve fikirlerimizi
söylerdik kumdan havuzumuzda kendimize ait evler yapardık"
demiş ve eklemiş, “Zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür
ederiz.”

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi
Hiranur diyor ki,
"Köyümüzde parkta
arkadaşlarımla,
kardeşlerimle oyun
oynuyorum."

İkranur da yaptığı kolaj
çalışmasında diyor ki;
“Güneşli bir gün..
Arkadaşlarımla oyun
oynuyorum.’’

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hayal Makinesi

Semanur diyor ki “Güneşli ve güzel bir bahar
gününde kuzenlerimle parkta oynuyorum.
Kuzenlerimle birlikte toplandık ve köyümüzdeki
parkta eğlenceli bir şekilde oyun oynadık.”
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