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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 kafa
yorduk. 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 hazırlamayı planladığımız
dijital gazetemizde; Tarihte Bu Hafta, Oyun, Bunları
Biliyor muydunuz? Gülelim Eğlenelim, Meraklı
Gezginler ve Çocuklardan Gelenler isimli köşeler
sizlerle olacak.

Bizleri en çok heyecanlandıran bölüm tabii ki
Çocuklardan Gelenler oldu. Bu bölümde neler yok ki?
Hayal makinesi, oyuncak yapım, röportaj…

Hayal Makinesi köşesinde 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

ALEXANDER GRAHAM
BELL

Annesi ve eşi işitme engelli
olan Graham Bell,
çocukluğundan itibaren
etrafındaki insanların
problemlerini çözmek için
icatlar yaptı. Hayatını işitme
engellilerin problemlerini
çözmeye adadı. 

İnsan kulağını inceledi ve kulak yapısından ilham
alarak telefonu icat etti. Kazandığı paranın hepsini
yine işitme engelliler için harcadı ve Bell
Laboratuvarlarını kurdu. Sadece telefonu keşfetmedi,
aynı zamanda bugün kullandığımız fiber optik
iletişimin de öncüsü oldu. 



ISAAC NEWTON

Herkes bir elmayı ağaçtan düşerken izledi ama yer
çekimi teorisini, çocuk yaşta araştırmalarına başlayan
meraklı Newton geliştirdi. Bununla da kalmadı, yer
çekiminin sadece dünya içinde değil tüm evrende
geçerli olduğunu keşfetti. Bugün uçakların, insansız
hava araçlarının, uyduların, roketlerin yani uçan tüm
araçların tasarımında evrensel yer çekimi yasası
kullanılıyor.



NESNELERİ TOPLA ÖYKÜYÜ YAZ

Oyuna başlamadan önce orta büyüklükle bir tane poşet
alınır. Bu poşetin içine evdeki herkes bir eşyasını
koyar. Mesela siz kaleminizi koyabilirsiniz, kardeşiniz
oyuncağını koyar, anneniz tokasını koyabilir. Sonra her
bir kişiden torbadan rastgele bir eşya alması istenir.
Evdeki herkesin aldığı eşyaya olağanüstü bir nitelik
yüklemesi ve buna göre bir öykü oluşturarak yazması
istenir. Yazılan öyküleri evdeki buzdolabına, odanıza 
ya da sevdiğiniz bir köşeye asabilirsiniz.

OYUN KÖŞESİ
Emine Gözükara

Belki de yazdığın öyküyü bize
gönderirsin! Bir sonraki sayıda

hep birlikte okuruz :) 



Kunduzlar dişleri sürekli uzayan
hayvanlardır ve bu uzamayı durdurmak için
sürekli ağaçları törpülerler. Kunduzun en
önemli aleti dişleridir. Yaptığı barajı,
dişleriyle kemirip kestiği ağaç dallarıyla
inşa eder. Doğal olarak da, dişleri sürekli
yıpranır, aşınır, sık sık da kırılır. Bu
yüzden de dişlerinin sürekli uzaması
hayatta kalması için çok önemlidir.

BİLİYOR MUYDUNUZ? KÖŞESİ
Duygu Deren Umuç

İnsan vücudundaki en güçlü
kas olan dil, yiyeceklerdeki
kimyasalları algılayan ve
onların dikkate değer olup
olmadıklarını bildiren papila
aracılığıyla yiyeceklerin tadını
beyne iletir.



Birinin sizin yerinize odanızı
toplamasını ister miydiniz? Ya da
sizin için bir müzik aleti çalmasını?
Peki size yemek hazırlamasını?
Günümüzde insanların yaptığı
bunlara benzer pek çok işi ve daha
fazlasını bazı robotlar da
yapabiliyor. Çünkü işin aslı bu
robotlar üretilirken robotların
görünüşleri ve yetenekleri için
insanlardan esinleniliyor. İşte bu
robotlara insansı robotlar deniyor.

BİLİM ve TEKNOLOJİ KÖŞESİ
Süleyman Mutlu

İNSANSI ROBOTLAR

Çeşitli görevleri yerine getirmesi
için tasarlanan makineler robot
olarak tanımlanıyor. Robotlar
bilgisayar aracılığıyla kontrol
ediliyor. Kullanılan bilgisayar
programları sayesinde robota
komutlar veriliyor ve robot
yönlendiriliyor.



İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada
üzerinde kurulmuştur ve çevresindeki birçok küçük adayı
da kapsar. Ülke yanardağları, buzulları, şelaleleri, volkanik
çölleri, gayzerleri ile görülmeye değer ülkelerden biridir.
İzlanda'da tam 130 tane volkan bulunuyor ve şimdiye
kadar ülkede 18 tane volkanik patlama meydana gelmiş.
Yani ortalama her 4 yılda bir volkanik patlama oluyor.
Hekla 1.491 metre yüksekliğinde İzlanda’nın güneyinde
bulunan bir volkan. İzlanda’nın en aktif volkanlarından
biri olan Hekla'da 874 yılından bu yana 20 patlama
meydana gelmiş.

BAŞKENT: Reykjavik

MERAKLI GEZGİN KÖŞESİ
Meryem Bahap

ŞELALELER ÜLKESİ
BUZ ve ATEŞ DİYARI

İZLANDA



PUFFIN
Küçük bir kuş türüdür. İlkbaharda
üreme mevsimi boyunca,
martıların renkli gagaları vardır.
Kış aylarında gagaları gri olur.
Puffinlerin avlanmak için su
seviyesinin 61 m altına
dalabildikleri bilinmektedir.

ŞELALELER ÜLKESİ
BUZ ve ATEŞ DİYARI

İZLANDA
KUTUP TİLKİSİ
İzlanda'da insanların yerleşiminden
önce de yaşayan tek kara
memelisidir. Buz üzerinde adaya
doğru yürüdüklerine ancak 10.000
yıldan fazla bir süre önce buz
eridiğinde mahsur kaldıklarına
inanılır. İzlanda'da, Kutup Tilkileri,
beyaz ve mavi renklerde bulunur.
Beyaz tilkiler, mavi emsallerinin
aksine mevsimsel olarak renklerini
değiştirirler.



NARWHAL - BOYNUZLU
BALİNA
Boynuzlu balinalar okyanusta
genellikle 5-10'lu gruplar
halinde bulunur. Morina balığı,
mürekkep balığı, karides ve pisi
balığı ile beslenirler. Buz
bloklarından, yırtıcılardan ve
donma tehlikesinden kaçınmak
için soğuk dönemde suyun 799
metre kadar derinine dalarlar.

İZLANDA ATI
Çok özel bir binek pony atı olan
İzlanda atı dünyanın en eski
safkan at ırklarından biridir. 
Beş yürüyüşlü at olarak da
tanımlanan atın izleri Vikinglere
kadar dayanır. İzlandalı at diğer
at ırklarından daha meraklıdır.

ŞELALELER ÜLKESİ
BUZ ve ATEŞ DİYARI

İZLANDA



GEYSIR

80-100 °C derecede, yeraltının derinliklerinden
gelen basınçlı suyun, her 5 – 10 dakika arası bir
sürede, yaklaşık 75 – 100 metreye kadar gökyüzüne
doğru fışkırması olayına geysır denir. Sanki
yeraltında bulunan bir su tabancasından yukarı
doğru ateş edilmesi gibidir.                



REYNISFJARA PLAJI

Reynisfjara Plajı’nın simsiyah kumsalının yanında,
sanki legoları üst üste koymuşçasına sıralı bazalt
(volkanik kaya kütlelerinden biri) kayalar bulunur.               



VATNAJOKULL BUZ MAĞARALARI

Dünyanın 3. büyük, Avrupa'nın en büyük buzulu
Vatna, İzlanda'da yer alıyor. Doğanın en nadir
yapılarından biri olan ve mavinin her tonunun
gözler önüne serildiği buzul mağaralarını Vatna
buzulunda bulabilirsiniz.



KERID KRATER GÖLÜ

Kerid krater gölü aynı zamanda 'dünyanın gözü'
olarak anılır. Yanardağların kraterinde suların
toplanmasıyla oluşan göllere krater gölü denir. Kraterin
dibinde yer alan yanardağ bacası, taşlaşan lav
nedeniyle tıkandığında yağışlar ve eriyen karlar kraterin
içinde birikir. Bu volkanik krater gölünün etrafında
yürüyebilir, masmavi suyun çevresindeki kırmızı
toprakla yaptığı kontrasta hayran kalabilirsiniz.



Bu sayı için belirlediğimiz ana tema ‘Uzaylı bir
arkadaşına mektup yazsan ne yazardın? Arkadaşın hangi
gezegende yaşıyor olurdu? Mektubunu oraya nasıl
gönderirdin? Uzaylı arkadaşının resmini bizim için çizer
misin?’

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yüsra Akemoğlu & Berna Yiğitbaş

Hayal Makinesi

Yarensu
Merhaba Uzaylı,
Marslı dostum oraları çok
merak ediyorum. Bizim
buralara gelebilir misin? Bu
arada ben Yaren, gelirsen
beni de götürebilir misin?
Bizim buralarda araba var,
insanlar var. Merak etme biz
yardımseveriz. Bize ihtiyacın
olursa bize söyleyebilirsin
arkadaşım. Işın yoluyla
göndereceğim.



Merhaba ben Bekirhan, sizi çok merak ediyorum.
Biraz kendinden bahseder misin, sizin orada
nasıl oyunlar var? Bizim dünyada oyunlar var,
seninle paylaşabilirim. Ama ilk önce beni
ziyarete gelmen gerekiyor. Seni inceleyeceğim.
Bu arada sizin oralarda hava nasıl? Bizim
buralarda atmosfer diye bir şey var.
Bu arada Uranüs’te mi yaşıyorsun? Bu
mektubumu sana Portal borusuyla
gönderebilirim. Hoşça kal. Saygılar.

Bekirhan



‘Merhaba
arkadaşım bu
çiçekleri sana
hediye ediyorum.’

Bihsen

Muhammed
‘Büyüdüğümde
Uzay’a, Mars’a
veya Ay’a
uçabilmeyi çok
isterdim’



"Ben hava balonu
yapıyorum. Hava balonum
türlü türlü yerleri geziyor.
İnsanlar binip güzel yerleri
görecekler."

Oyuncak Yapım Köşesi

Yarensu'nun Hava
Baloncuğu

Efe'nin Taşıma
Aracı

"Polis taşıma aracı içinde pamuk duvarı var. Kaza
esnasında bir çizik bile olmayacak. Ama dışı saf
titanyum."



"Ailemle birlikte denize
gidip denizin dibine
dalmayı ne kadar
isterdim..."

Serbest Köşe

Muhammed'in Su
Altı Gemisi

Rayan'ın
Gemisi

"Denize gitmeyi ve bir gemiye binmeyi çok isterdim."



Serbest Köşe

Sehed ve Yasmin'in
Oyun Hamuru Figürü

Songül'ün Resmi

Büşra'nın Resmi



Serbest Köşe

Sevda'nın Resmi

Mustafa'nın Okulu
Özledim Resmi

Müzehim'in Resmi

Yusuf'un Okulu
Özledim Resmi



HER YER PARK OLSA
Bir Sonraki Sayıda
Görüşmek Üzere

EKİBİN KALANI :)
Arapça Çeviri 
Ayat Mahmud
Grafik Tasarım ve Danışman 
Uzm. Psk. Özlem Çolak
İdari Koordinasyon ve Danışman 
Kln. Psk. Emine Şan
İçerik Geliştirme Danışmanlık Desteği 
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