
Yelkenli Tekne Yapalım

Bu yelkenli tekneleri yapmak için renkli kâğıtlar, 
yapışkan bant, plastik pipet, el işi makası, oyun 
hamuru ve boş bir karton süt kutusu gerekiyor. 
Dilerseniz beyaz kâğıtları boyayarak da renkli kâğıt 
elde edebilirsiniz. Yelkenli teknenin gövdesi için, süt 
kutusunun tabanından tüm kenarları 4 santimetre 
yüksekliğinde bir parça kesin. Renkli bantlar ve 
renkli kâğıtlar yapıştırarak gövdeyi süsleyebilirsiniz. 
Teknenin yelkenini yapmak için 10 santimetre 
genişliğinde ve 12 santimetre uzunluğunda renkli kâğıt 
gerekiyor. Bu kâğıdın kısa kenarlarının tam ortasına, 
bu kenarlardan 1 cm uzaklıkta küçük birer delik açın. 
Yelkenin direğini oluşturacak pipeti, bu deliklerden 
geçirin. Oyun hamurundan bir parça koparıp teknenin 
iç kısmındaki tabanına yapıştırın. Pipetin bir ucunu 
oyun hamuruna saplayıp hamuru biraz sıkıştırarak 
yelkenli teknenizi tamamlayın. Büyükçe bir kaba su 
doldurup teknenizi burada yüzdürebilirsiniz. 

Gülnihal Mert
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Kitap...
Oyun...

Öneri...

Doğadaki tüm canlılar yaşamak için suya gereksinim 

duyar. Su, her yerdedir ve çok farklı şekillerde karşımıza 

çıkar: akarsularda, göllerde, denizlerde... Biz de bu 

sayımızda sizlere, suyun hikâyesini anlatan bir kitap 

önermek istedik. Su Dedikleri Var Ya... Kitap, suyun 

bazen göründüğünden çok daha fazlası olabileceğini, 

küçük çocukların da anlayabileceği şiirsel bir dille bizlere 

sunuyor. Her sayfası masalsı bir sahneyle süslenmiş 

olan kitabın sonunda, suyun yaşamımızdaki yeriyle ilgili 

bazı bilimsel bilgiler de var. TÜBİTAK Popüler Bilim 

Kitapları‘ndan çıkan Su Dedikleri Var Ya... adlı kitabı 

Laura Purdie Salas yazmış, Violeta Dabija resimlemiş ve 

Bilge Nihal Zileli Alkım Türkçeleştirmiş. 

Su Dedikleri Var Ya...

Gülnihal Mert



Ailenizle birlikte ormanda bir yürüyüşe çıktığınızı hayal edin. Yürüdünüz, yürüdünüz, 

yürüdünüz... Derken bir dereyle karşılaştınız ve ıslanmadan karşı kıyıya geçmeniz 

gerekiyor. Böyle bir durumda neler yaparsınız? Örneğin karşı kıyıya atlamayı 

deneyebilirsiniz. Bir köprü yapıp derenin üzerinden geçmeye ne dersiniz? Belki de 

yakınlarda kıyıya bağlı bir kayık bulursunuz... Hayal gücünüzü kullanın ve bunları gerçekten 

yaşıyormuş gibi canlandırın. Oyunda, derenin sınırlarını oluşturmak için ipler, iki uzun 

sopa ya da renkli bantlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yastıklar, örtüler, karton kutular ya da 

oyuncaklarla oyununuzu daha da zenginleştirebilirsiniz. İyi eğlenceler!

Bir Dere 
Hayal Edin

Gülnihal Mert
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Bu sayımızda sizin için hazırladığımız 
kartlarda, helikopter böceği, tatlı su 
salyangozu, ova kurbağası ve gri 
balıkçıl gibi ülkemizde akarsularda 
ve su birikintilerinde görebileceğiniz 
bazı hayvan türleri var. Kartlarımızı bu 
hayvanları tanımak için kullanabilirsiniz. 
Ayrıca bu kartlarla oyun da 
oynayabilirsiniz. Oyunumuzu oynamak 
için önce kartları birbirinden ayırıp 
karıştırın. Resimli yüzleri alta gelecek 

şekilde yere dizin. Sonra kartları ikişer 
ikişer açın. Birbirinin eşi olan resimleri 
bulmaya çalışın. Örneğin açtığınız iki 
kartta da helikopter böceği varsa bu iki 
kart birbirinin eşidir. Bu iki kartı kenara 
ayırın. Açtığınız kartlar birbirinin eşi 
değilse onları ters çevirip başka iki kart 
açın. Birbirinin eşi olan kartları bulmaya 
çalışın. Dilerseniz bu oyunu iki ya da 
daha fazla oyuncuyla, kartları sırayla 
açarak da oynayabilirsiniz.

Tatlı Suda Yaşayan Hayvan Kartları

Aslı Zülal
Çizim: Pınar Büyükgüral


