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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

21 Temmuz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Günü’dür.
24 Temmuz Gazeteciler (Basın) Bayramı olarak
kutlanır.
24 Temmuz 1923 yılında günümüz Türkiye'sinin
sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalanmıştır.
26 Temmuz 1951 yılında Türkiye'deki ilk petrol,
Raman Dağı yöresinde bulunmuştur.
29 Temmuz 1965 yılında Türkiye, Dünya Daktilo
Şampiyonası'nda şampiyon olmuştur.

OYUN KÖŞESİ
Emine Gözükara

KOMİK RÖPORTAJ OYUNU
İki kişi seçilir. Seçilen kişilerden birinin spiker diğerininse bilim
insanı olacağı söylenir. Spiker bilim insanına bilimsel sorular
soracak, bilim insanı ise bu konulara ciddiyetle komik ve
anlamsız cevaplar verecektir.
Mesela: Neden dünyada deprem olur?
Cevap: Çünkü insanlar çikolata yer ve yerin altındaki devler
çikolata kokusuna dayanamazlar. Bu yüzden dışarı çıkmaya
çalışırlar, çok derinde oldukları için çıkamazlar, çıkmaya
çalışma çabaları yerküremizi sallar.
Haydi bakalım sizden de komik cevaplar bekliyoruz...

BİLİYOR MUYDUNUZ? KÖŞESİ
Duygu Deren Umuç

Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.
Suudi Arabistan’da hiç ırmak yoktur.
Meşe ağaçları 50 yaşından önce palamut vermezler.
Dünyanın en büyük hayvanı mavi balinadır. Mavi
balinalar aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlı
büyüyen üyesidir.
1 kilo limonda, 1 kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
Sıcak su, soğuk sudan daha ağırdır.

EĞLENCE KÖŞESİ
Süleyman Mutlu

FIKRA
Temel, Dursun'a misafirliğe gitmiş. Gece sağanak halde yağmur
başlayınca Dursun konukseverlik göstermiş:
- Temel çok fena yağmur yağıyor, eve gitme, burada kal.
Temel kabul etmiş, ama ansızın ortadan kaybolmuş. Aradan
epeyce zaman geçtikten sonra kapı çalmış, bakmışlar kapıda
sırılsıklam Temel.
- Neredesun ula Temel, merak ettik?
- Eve cittum pijamamu aldum da.
TEKERLEME
Onu, bunu, şunu, (Emine) getir unu.
Onda, bunda, şunda, (Ali), ne var unda.
(Şeyma) fırına git, Hamuru fırına it,
Ona, buna, şuna, Suna su kat una.
Ondan, şundan, bundan, Hamur oldu undan.
Ekmek olsun yiyelim, Biz işimizi bilelim.
El el emek, Hani bana yemek.
Yemek gitti kediye, Bana geldi hediye.
Hediyemi aldılar, Beni yola saldılar.
Çıt, çıt ceviz, Haydi çıkın siz..

MERAKLI GEZGİN KÖŞESİ
Meryem Bahap

Lemurlar Adası
Dünyanın 8. Kıtası
Kırmızı Ada
MADAGASKAR
Madagaskar bayrağının renklerinden Beyaz, saflığı; Kırmızı,
egemenliği; Yeşil ise umudu temsil eder.
Dünyanın en büyük 4. adasıdır.
Başkenti Antananarivo ve nüfusu 25 milyondur.
Benzersizliği nedeniyle Madagaskar'a genellikle sekizinci kıta
denir. Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi
olan Madagaskar eşsiz bir doğaya ve çok farklı canlı türüne
ev sahipliği yapar. Dört bir yanda kendine özgü ağaçları ve
çiçekleri görebileceğiniz bu eşsiz güzellikteki adada rengarenk
bukalemunlar, farklı cinste lemurlar, devasa kaplumbağalar,
sinekkapanlar, dans eden şifaka maymunları ve büyük baobab
ağaçları karşısında hayrete düşmeye hazır olun!
Halk arasında, kızıl renkli bereketli toprakları nedeniyle
Kırmızı Ada olarak anılmaktadır. Madagaskar’ın en önemli
özelliği barındırdığı bitkiler ve hayvanların %99’u sadece
Madagaskar’da bulunur.

Dünyanın 8. Kıtası
MADAGASKAR
Lemur, küçük, sivri burunlu, büyük gözleri ve uzun
kuyruğu olan bir hayvandır. Çoğunlukla ağaçlarda
yaşar ve geceleri aktif olurlar. Dünyanın lemur
türlerinin %90'ı Madagaskar'da yaşar.

Bukalemun, rengini değiştirebilen tek yaratık
değildir. Madagaskar ormanında, rengini
değiştirebilen mavi cüce kurbağalar vardır. Bu
kurbağa rengini açık maviden koyu
kahverengiye değiştirir.

Kuyruklu yıldız kelebeği Madagaskar
yağmur ormanlarına özgü bir kelebektir.
Dünyanın en büyük ipek kelebeklerinden
biri olma özelliğine sahiptir. Yetişkin
kelebeğin ömrü 4 ila 5 gündür.

Dünyanın 8. Kıtası
MADAGASKAR
Marakas, içi oyuk olan gövdesinde bulunan
parçalar sayesinde sallayınca ses çıkaran bir
müzik aletidir. Tahta, bambu ve plastikten
yapılan türleri vardır.
Ülke genelinde kendini ifade etmenin
en önemli kültürel yollarından biri de
müziktir. Valiha, yerel Madagaskar
çalgısıdır. Bambunun etrafına
örülmüş gibi gerilmiş metal teller ile
ses verir.
Ülkenin milli sporu, dans ve
boksun bir sentezi olan
Moringue; silahsız, çıplak
yumruklu ve çarpıcı bir
geleneksel savaş sanatı
tarzıdır.

Baobab ağacı Madagaskar'a özgü bir türdür. Dünyada
en bilinen büyük baobab sadece bu adada bulunur.
Yeryüzünün en geniş gövdeli ağaçlarından olan
baobab ağacı maymun ekmeği olarak da bilinir

Adanın sembol bitkisi 'Ateş Ağacı' olarak kabul edilir.
Dünyanın en güzel ağaçlarından sayılan bu büyüleyici
ağaç, parlak kızıl, alev kırmızısı, turuncu ve sarı
renklerdeki dev çiçekleriyle tam bir tabiat harikasıdır.
Yaprakları susuzluğa dayanıklı olan bu ağaç her daim
yeşildir. Tohum kabukları şak-şak ya da marakas olarak
bilinen müzik aletlerinin yapımında kullanılır.

Tritriva (Ölü) Gölü, Madagaskar'ın doğa harikalarından
biridir. İçinde tek bir canlı yaratık bulunmadığı için bu
volkanik göl 'Ölü Göl' olarak anılmıştır. Geleneksel olarak
bu gölün geçilmemesi gerektiğine inanılır. Aslında, bu
'uğursuzluk' söylencesi, gölün çok fazla kükürt
içermesinden dolayı dumanını solumanın çok tehlikeli
olmasına dayanır. Gölde biriken sular dik granit kayalar
arasından akarak gelir. Gölün derinliği 400 metreye ulaşır.
Su sıcaklığı yaklaşık 15 santigrat derecedir.

Adanın mucizelerinden bir diğeri ise 'Tsingji du
Bemaraha'dır. Ziyaret etmek için özel ekipman
gerektirdiğinden burası aslında hiç araştırılamamıştır.
Çünkü ormanın neredeyse tüm bölgeleri insanlar için
geçilmezdir.

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yüsra Akemoğlu & Berna Yiğitbaş

Hayal Makinesi

Hayal makinası köşesi için bu sayıda belirlediğimiz tema: "Bir çizgi
film veya masal kahramanı olmak isteseydin hangisini seçerdin?
Tercihin neden bu kahraman olur, bize biraz anlatabilir misin?
Kendini resim, hikaye, şiir ile ifade edebilirsin."
Hüseyin diyor ki; "Akıllı
Tavşan Momo gibi
olmak istiyorum. Akıllı
Tavşan Momo herkese
yardım ediyor. Ben de
herkese yardım etmeyi
seviyorum."
Memduh Cuma diyor ki;
"Çizmeli Kedi masalındaki
gibi olmak isterdim."
Samet diyor ki;
"Batman gibi olmak
istiyorum. O iyi biri ve
arabanın önüne atlayan
çocukları kurtarıyor."

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Serbest Paylaşım
Bu sayıda kendi doğallığında gelişen Serbest Paylaşım bölümü ile
sizlerleyiz.
Rim diyor ki; "Çiçek
yaptım, vatanımız için.
Bütün vatanımız
çiçeklerle dolsun."

Fatma diyor ki; "Bir
gün Suriye’ye
döndüğümüzde bu çiçeğim
orada açacak… Çiçekleri çok
severim."

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Hasan diyor ki; "Bu
bizim Suriye’deki evimiz,
bahçemizde top oynuyoruz.
İnşallah evimize geri
dönebiliriz, kendi evimizde
yaşayabiliriz ve orada yiyip
içebiliriz. İnşallah evimize
dönüp top oynayabiliriz."

Fatma'nın Resmi

Hasan'ın Resmi
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