Kitap...
Oyun...
Öneri...
Yapılışı:

Yavru Filler ve Bakıcıları Maketi
Bu sayımızda sizler için hazırladığımız maketin parçaları, iki yavru
fil, iki fil bakıcısı, fillerin sırtlarına koyulacak battaniyeler, iki
biberon ve bir de tabeladan oluşuyor.

- 1 numaralı kartondaki tüm parçaları kartondan
ayırın.
- Fil yavrusunu oluşturacak parçayı, tüm kat
yerlerinden arkaya katlayın. Filin kulaklarını
oluşturacak kısımları da parmağınızla dışa doğru itin
ve kat yerlerinden öne katlayın.
- Fil yavrusuna ait parçanın kulakçıklarına yapıştırıcı
sürün. Kulakçıkları kendilerine karşılık gelen
kısımlara yapıştırın.
- Ortasında daire şeklinde kesikli kısım bulunan gri
parçayı alın. Ortasındaki daireyi parmağınızla iterek
çıkarın. Bu parçanın kulakçıklarını da arkaya katlayın
ve kulakçıklara yapıştırıcı sürün. Kulakçıkları, fil
yavrusunu oluşturan parçanın iç kısmındaki beyaz
kısımlara denk gelecek şekilde yapıştırın.
- Biberonu oluşturacak parçayı alın ve ortasındaki
daireyi parmağınızla iterek çıkarın. Biberonu kat
yerlerinden arkaya katlayın. Daha sonra, üzerinde
damla resmi bulunan kısımlarına yapıştırıcı sürün ve
bu kısımları birbirine yapıştırın.
- Bu kartondaki kareli battaniye parçasını da kat
yerlerinden arkaya katlayın. Bu battaniyeyi fil
yavrusunun sırtına koyabilirsiniz.
- 2 numaralı kartondaki parçalar için de aynı
adımları uygulayın.
- 3 numaralı kartondaki parçaları da kartondan
ayırın.
- Çocukları oluşturacak parçaların daire şeklindeki
kesikli kısımlarını parmağınızla iterek çıkarın.
- Bu parçaları, ortalarındaki kat yerlerinden arkaya
katlayın. Mavi dikdörtgen kısımlarını da ortadaki

kat yerinden öne, diğer iki kat yerinden arkaya
katlayacaksınız. Üzerinde damla resmi bulunan
alanlara yapıştırıcı sürün. Bu alanları, kendilerine
denk gelen beyaz dikdörtgenlere yapıştırın.
- “Meraklı Minik Yavru Fil Bakımevi” yazan parçayı
da ortadaki kat yerinden dışa katlayın. Diğer iki kat
yerinden öne katlayın. Bu parçanın üzerinde damla
resmi bulunan alanlarına yapıştırıcı sürün. Daha
sonra bu alanları birbirine yapıştırın.
- İşte Yavru Filler ve Bakıcıları Maketi’niz
hazır! Maketin, tabela dışındaki tüm parçalarını
parmağınıza takarak bu parçaları kukla gibi hareket
ettirebilir, oyunlar oynayabilirsiniz.

Fatma Nur Yeğenoğlu
Tasarım ve çizim: Pınar Büyükgüral

Kim Bu Kış?
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Günlerden bir gün, kızılgerdan ormandaki diğer tüm
hayvanların telaşla bir şeyler yaptığını fark ediyor.
Turunculu kırmızılı yapraklar rüzgârda savrulurken
sincap kış geldiği için yiyecek saklıyor, ispinoz kış geldiği
için güneye uçuyor... Geriye kalan herkes bir yerlere
saklanıyor. Peki ama kim bu kış? Kızılgerdan da kışı
beklemeye başlıyor. Ormandaki her şeyin değişmesine
neden olan kıştan hoşlanacak mı, emin değil. Ta ki kar
yağana kadar! TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları’ndan
çıkan Kızılgerdanın Kış Şarkısı, değişen mevsimler ve
tabii kışla ilgili tatlı bir öykü. Kitabı, Suzanne Barton yazıp
resimlemiş. Mine Özyurt Kılıç Türkçeye çevirmiş.
Aslı Zülal

Origami Tuzluklarla

Hayvanların Seslerini ve Hareketlerini Taklit Etme Oyunu
Origami tuzluklarla iki farklı oyun
oynayabilirsiniz. Mor tuzlukla hayvan
seslerini taklit etme oyunu, turuncu
tuzlukla hayvan hareketlerini taklit
etme oyunu. Bu oyunlar için en az iki
kişi gerekiyor. İlk oyunu oynamak için
iki elinizin işaret ve baş parmaklarını
mor tuzluğun çukur bölümlerine
sokun. Tuzluğu kapalı olarak tutun.
Diğer oyuncudan, tuzluğun üzerindeki
bölümlerden birini seçmesini ve

1’den 10’a kadar bir sayı söylemesini
isteyin. Tuzluğu, o sayı kadar ileri, geri
ve yanlara açıp kapayın. Tuzluğu son kez
açtıktan sonra diğer oyuncunun seçtiği
renkteki bölümün iç kısmında hangi
hayvanın olduğuna bakın. Diğer oyuncuya
bu hayvanın adını sorun ve o hayvanın
sesini çıkarmasını söyleyin. Aynı şeyi
hayvan hareketlerini taklit etme oyununda
da yapın.
Merve Yıldırım
Çizim: Mert Oskeroğlu

Hayvanlarla Desenleri Kartları
Bu sayımızda dergimizin ekindeki
kartlarda ülkemizde koruma altına alınmış
bazı hayvanlar ve onların desenleri
bulunuyor. Bu kartlarla bir eşleme oyunu
oynayabilirsiniz. Oyunu oynamak için önce
kartları birbirinden ayırıp karıştırın. Resimli
yüzleri alta gelecek şekilde yere dizin.

Sonra kartları ikişer ikişer açın. Açtığınız
iki kart birbirinin eşi değilse bu kartları
ters çevirip başka iki kart açın. Dilerseniz
bu oyunu iki ya da daha faza oyuncuyla,
kartları sırayla açarak da oynayabilirsiniz.
Fatma Nur Yeğenoğlu
Çizim: İrma Zmiric Çetinkaya
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