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Merhaba sevgili çocuklar,

Tez-Koop-İş Çocuk dergimizin 
9. sayısı ile tekrardan sizlerleyiz. 
Geçtiğimiz ekim ayında 
Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. 
Bu kasım ayında ise Cumhuriyeti 
bizlere kazandıran Ulu Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 84. yılında 
kendisini saygı, sevgi ve özlemle 
anıyor ve Ata’mızın bizlere 
öğrettikleriyle Cumhuriyetimizi 
koruyoruz.

Evet çocuklar, bu sayımızda Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Atatürk’ün anısına doğumundan itibaren yaşanan tarihi 
olayları sizler için kronolojik şekilde sıraladık. Sizlere 
özel Ata’mıza olan duygularınızı yazabileceğiniz bir 
kartpostal hazırladık. 

Dergimizin diğer konularına baktığımızda, sizleri 
Avustralya turuna çıkarıyor, geçmişe; Hititler dönemine 
götürüyoruz. Sevimli dostumuz filleri tanıyor ve sevgili 
hocamız Prof. Dr. Ali Demirsoy ile dünyamızı keşfe 
dalıyoruz. 

Sevgili çocuklar, sendikamız adına hepinizi kucak dolusu 
selamlıyor ve bir sonraki sayımıza dek hepinize mutlu 
ve sağlıklı bir dönem diliyorum. Hepinize iyi okumalar...

Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan
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MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM

ATATÜRK

Umit Yasar Oguzcan

 N. Ulvi Akgun4

COCUKLARA 

SiiRLER

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş 
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda, 
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, 
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere.

Sen Atatürk’ü tanımazsın çocuğum
Ne insandı O, ne insandı.
İzmir’e gelişini görseydin.
Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana
Bizim gibiydi eli, ayağı
Ama bir yol baksaydın yüzüne.
İçin sevgisiyle dolardı.

(...)
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INGILIZCE OGRENIYORUM

CUP: BARDAK BOOK: KİTAP

LEAF: YAPRAK

LEMON: LİMON

HALF: YARIM

COMPUTER: BİLGİSAYAR RULER: CETVEL

PAINTER: RESSAM

MEDAL: MADALYA

KEY: ANAHTAR WINDOW: PENCERE

MOON: AY

ELEPHANT: FİL

JACKET: CEKET

BRIDGE: KÖPRÜ

CLOCK: SAAT

Bu sayımızda günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerin İngilizcelerini senin 
için sıraladık. 



10 KASIM 
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

Selanik’te doğdu.

1881

Selanik Askeri Rüştiyesi’ne 
yazıldı ve Öğretmeni Mustafa 
Sabri Efendi,kendisine Kemal 
ek adını verdi.

1893

Harp Akademisi’ne girdi.

1902

10 Kasım 1938 yılında saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini kapayan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
saygı ve özlemle anıyoruz. 

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına bu sayımızda, 
doğumundan ölümüne kadar süren bazı tarihi olayları kronolojik 
sırayla sizlere aktarıyoruz. 

6



31 Mart Ayaklanması’nı 
bastırmak üzere Hareket 
Ordusu’nda Kurmay oldu.

13 NİSAN 1909

Binbaşılığa yükseltildi.

27 KASIM 1911

EKİM 1906

Arkadaşlarıyla birlikte 
Şam’da Vatan ve Hürriyet 
Cemiyeti’ni kurdu.

Kurmay Yüzbaşı olarak Harp 
Akademisi’ni bitirdi. Merkezi 
Şam’da bulunan 5. Ordu’da 
göreve başladı.

11 OCAK 1905

7
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19 MAYIS 1919

Erzurum Kongresi’ne Başkan 
seçildi.

Atatürk, Sivas Kongresi’ne 
Başkanlık etti.

23 TEMMUZ 1919

4 EYLÜL 1919

Trablusgarp’ta Tobruk 
Savaşı’nı yönetti.

9 OCAK 1912

Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a 
vardı.İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün 
kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk 
Gençliğine armağan etmiştir.

8



5 AĞUSTOS 1921

Cumhuriyet ilan 
edildi; Atatürk, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Türkiye’de Zafer Bayramı 
olarak kutlanmaya başlandı.

29 EKİM 1923

30 AĞUSTOS 1926

Ankara’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni açtı.

23 NİSAN 1920

Atatürk, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nce Başkomutan yapıldı.

9
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24 KASIM 1934

Atatürk, 4. kez 
Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Atatürk, Dolmabahçe 
Sarayı’nda hayatına gözlerini 
yumdu.

1 MART 1935

10 KASIM 1938

Yeni Türk Harflerinin kabulüne 
ilişkin yasa çıktı. 

1 KASIM 1928

“Atatürk” soyadı verildi.

10



SAYGI, ÖZLEM VE SEVGİ İLE ANIYORUZ

Bu sayımızda, Atatürk’ün hayatını doğumundan ölümüne kadar sizler 
için sıraladık. Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan eden Atatürk, 
çocukları da çok severdi. Ata’mızı andığımız bu ayda sizler de onun 
için hislerinizi aşağıdaki kartpostala yazabilirsiniz.

11

Sevgili Ata’m,
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DÜNYA TURU
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Bu sayımızda, Hint Okyanusu ve Büyük 
Okyanusun ortasından boylu boyunca 
uzanan, hiçbir ülke ile kara sınırı 
bulunmayan, dünya üzerinde bulunan en 
büyük ada iken aynı zamanda dünyanın 
en küçük ülkesi olan bir yere gidiyoruz. 
Dünya Turu’na hazırsanız yolculuğumuz 
başlıyooor! 
Rotamız: AVUSTRALYA

ÜLKENİN ADI: AVUSTRALYA 

KONUMU: GÜNEY YARIM KÜRE

YÜZÖLÇÜMÜ: 7.688.000 KM²

NÜFUSU: 25,69 MİLYON

DİLİ: İNGİLİZCE

BAŞKENTİ: KANBERRA

PARA BİRİMİ: AVUSTRALYA DOLARI

AVUSTRALYA
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AVUSTRALYA ’da
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Avustralya, 40.000 yıllık yaşam geçmişine sahip olan ve 
dünyanın her yanından göç etmiş insanların kültürleriyle 
beslenen bir ülkedir. Bu sayede, dünyanın en çok kültür 
çeşitliliğine sahip olan ülkesi haline gelmiştir.

İlk yerleşim yapılan yıllardan itibaren nüfus düzenli bir şekilde 
artmış ve adanın tamamı 19. yüzyılın ortalarında keşfedilmiş 
olup, 5 yeni Kraliyet Kolonisi kurulmuştur.

Emular ve kangurular geriye doğru yürüyemezler. Bu sebeple 
bu iki hayvan, Avustralya’nın ulusal mühründe yer almaktadır.

Avustralya’nın etnik dağılımı; yüzde 37,13 yerli, yüzde 31,65 
İngiliz, yüzde 9,08 İrlandalı,yüzde 7,56 İskoç, yüzde 4,29 
İtalyan, yüzde 4,09 Alman, yüzde 3,37 Çin, yüzde 1,84 Yunanlar 
şeklindedir.

AVUSTRA
LYA



Coober Pedy, Avustralya’nın güneyinde yer alan 
Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde bulunmaktadır. 

Kasabanın 2 bine yakın nüfusu vardır ve bunun 
üç yüze yakınını Aborjinler(Avustralya yerlileri) 
oluşturmaktadır. Şehrin yüzde 60’ı yer altında 
oyulmuş evlerde yaşamaktadır.

Ortalama 43 derecelik sıcaklığa ve kuraklığa 
dayanamayan kasaba sakinleri çareyi evlerini 
yer altına taşımakla bulmuşlar. Bunların yanında 
kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat 
galerisi ve hatta bir otel bile bulunmaktadır.

YER ALTI KASABASI: COOBER PEDY

Memelilerin yüzde 83’ü, sürüngenlerin 
yüzde 89’u, balıkların ve böceklerin 
yüzde 90’ı ve amfibilerin yüzde 93’ü 
Avustralya’ya özgüdür. Kangurular, 
Avustralya’nın ulusal sembolü olarak 
kabul edilirken, ülke genelinde 
Avustralyalılardan daha fazla, yaklaşık 
50 milyon kanguru olduğu tahmin 
edilmektedir. 

TEZ-KOOP-İŞ

AVUSTRALYA ’da
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AVUSTRALYA’YA ÖZGÜ hayvanlar

(Bumerang)

(Ornitorenk)

(Kanguru)

(Didgeridoo müzik aleti)

(Swainson Papaganı)

(Koala)



Avustralya hakkında bilinmesi gerçeklerden 
biri de ülkenin güneydoğusunda yer alan bir 
ada olan Tazmanya’nın, bugün dünyanın en 
temiz havasına sahip olmasıdır. Avustralya’nın 
en büyük adası ve eyaletlerinden biri olan 
Tazmanya, günümüzde barındırdığı ekolojisi 
ile UNESCO tarafından doğa mirası olarak 
koruma altına alınmıştır.

Muazzam büyüklükte ve zenginlikte bir kıta 
olmasına rağmen Avustralya’da, halkın yüzde 90’ı 
sahillerde yaşar. Bu neredeyse her 5 kişiden 4’ünü 
kapsar. Kıtanın iç kısımlarına doğru gidildikçe 
karşınıza geniş bir çöl çıkar ve aşırı sıcaklar 
yaşamı imkansızlaştırır.

15
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DÜNYANIN EN TEMIZ HAVASI

AVUSTRALYALILARIN %90’I SAHILLERDE YASAR



Sevgili çocuklar, sizin de karikatürünüzü çizmemizi istiyorsanız, sendika genel merkezimize 
ya da tasdelentugce96@gmail.com adresine fotograflarınızı gönderebilirsiniz.

Aras Eker - Muğla

TEZ-KOOP-İŞ 

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

Miray Cevizdibi - Zonguldak Çınar Hakan Armut - Mersin

Ayla Çelik - Ankara

16



Fatma Koca - Aydın

Elif Güden - Adana

Nisa Su Öztürk - Mersin

Aras Kemal Sucu - Mersin 17



 Tosuncuk kocaman bir trenmiş. 
Her gün kasabalara gider, kömür, 
demir dağıtırmış. Kasabada yaşayan 
çocuklar heyecanla tosuncuğu 
beklermiş. Çocuklar Tosuncuğu çok 
severlermiş. Bir gün Tosuncuğun 
kasabaya acilen kömür götürmesi 
gerekmiş. Tosuncuk cuf cuflayarak 
hemen yola çıkmış. Raylardan kayar 
gibi neşeli bir şekilde sağındaki 
solundaki dağlara, ağaçlara baka 
baka, çocuklara el sallaya sallaya 
yoluna devam etmiş. Ağaçların ve 
dağların gölgesini değişik hayvanlara 
benzetirmiş. İlerde gördüğü bir 

gölgeyi canavara benzetmiş içini 
bir korku sarmış ve hemen frenini 
çekmiş. Bütün tekerlekleri titremeye 
başlamış, korkudan bir türlü trenini 
sürememiş. Bütün vagonları zangır 
zangır titriyormuş. Karşı raydan 
ise arkadaşı sevimli geliyormuş. 
“Ne haber Tosuncuk?” diye sormuş. 
Tosuncuk korkudan duymamış. 
Sevimli iyice yanına yaklaşmış 
merakla “Ne oldu Tosuncuk, neden 
bana cevap vermiyorsun?” demiş. 
Tosuncuk “burada bir canavar var.” 
demiş. 

TOSUNCUGUN 
MACERALARI

18



 Sevimli kahkahayla gülmüş. 
“Bunca zamandır gider gelirim bu 
yollardan hiç görmedim, nerde göster 
bana” demiş. Tosuncuk “şu ağacın 
orda.” demiş.

 Sevimli “o ağacın gölgesi” 
demiş. Tosuncuk dikkatli bakmış, 
Sevimli doğru söylüyor diye 
düşünmüş. Titremesi durmuş. Yoluna 
devam etmiş. Sevimli de kendi 
kendine gülerek yoluna koyulmuş. 
Tosuncuk kömürleri zamanında 
yetiştiremediği için kasaba halkı 
çok kızmış. “Neredeydin, nerede 
kaldın?” demişler. Tosuncuk onlara 

hiçbir şey söyleyememiş. Sadece 
özür dileyip, bunu bir gün telafi 
edeceğim demiş. Başka bir gün 
Tosuncuğa yeni görev verilmiş. Bu 
demirler kasabaya gidecek onları 
zamanında götürmelisin demişler. 
Tosuncuk “merak etmeyin efendim 
zamanında yetiştireceğim.” demiş. 
Tosuncuğu yolda çocuklar beklediği 
için bir vagonuna balonlar, kitaplar, 
kalemler ve çikolatayla doldurmuş, 
yola koyulmuş. Bu sefer hiç 
durmadan, korkmadan yoluna devam 
etmiş. Zamanında kasabaya varmış. 
Kasabadakiler “aferin Tosuncuk.” 
demişler.

TEZ-KOOP-İŞ 
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Bu sayımızda, kocaman kulakları, devasa hortumları ve sevimli 
halleriyle hayvanlar aleminin en çok ilgi çeken üyelerinden biri 
olan fillerin pek bilinmeyen ilginç yanlarını sizler için derliyoruz!

SEVIMLI 
DOSTLAR

Dünyanın en büyük hayvan türleri arasında yer alan filler, 
arılardan korkarlar. Kalın derilerine rağmen yetişkin filler özellikle 
gözlerinin çevresi ile hortumlarının içini arı sokmasına karşı 
savunmasız kalıyorlar. Yavru filler, çok daha ince olan derileri 
nedeniyle arı topluluğu saldırısı karşısında ölüm riski taşıyor.

Memeli hortumlu sınıfından sadece fillerin soyu tükenmemiş ve 
günümüze kadar gelebilmişlerdir.

Filler ayakta uyurlar ancak yakalanmış veya sirkte çalıştırılan filler 
bir süre sonra insanlar gibi yatarak uyumayı öğrenirler.

Beyinleri yaklaşık olarak 5 kilodur ve bu sayede dünyanın en büyük 
beyinli canlısı ünvanına sahiplerdir.

Koşmaya başladıklarında atlar kadar hızlanabilirler ve oldukça iyi 
birer tırmanıcılardır.

FİL



Keçeli kalem ile boyama yapabilirsiniz.

BOYA BAKALIM

TEZ-KOOP-İŞ 
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Anadolu topraklarının tarihi açısından büyük önem arz eden, Anadolu’da 
hüküm sürmüş bir imparator luk olan Hititler hakkında bilgileri bu sayımızda 
sizler için der ledik, iyi okumalar!

Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır. Burası, bugün Çorum Boğazköy’ün bulunduğu 
bölgedir.

Hititlerin yaklaşık olarak M.Ö. 2000-1900’lü yıllarda Anadolu’da ortaya 
çıktıkları bilinmektedir. Fakat, tıpkı Sümer lerde olduğu gibi, buranın yer li bir 
halkı mı oldukları, yoksa göç yoluyla mı geldikleri halen bilinmemektedir. 

Hititler ilk dönemlerinden itibaren Kuzey Suriye, Mezopotamya hatta 
Mısır topraklarını gözlerine kestirmişlerdi. Hititler bazen komşularıyla yakın 
ilişkiler kurdular, bazen de sert çatışmalara girdiler.

GEcMisE 
YOLcULUK:
HiTiTLER

22



TEZ-KOOP-İŞ 

Hititlerde, kadınlara verilen bir önemin de göstergesi olarak, kraldan 
sonra devlet yönetimindeki en yetkili kişi Tavananna olarak 
adlandırılan kraliçeydi. Öte yandan yapılan araştırmalara göre, 
Hititlerin başka ülkeler le yaptıkları antlaşmalarda, Hitit kralının 
yanında Tavananna’nın da mührü bulunmaktadır.

Hititler, çok tanrılı bir inanca sahiptiler. Tanrı sayısının çok 
olmasından dolayı ülkeleri Bin Tanrı İli olarak adlandırılmıştır.

ALACAHÖYÜK MÜZESİ

23

Tarihte yapılan ilk yazılı antlaşmanın 
taraflarından biri Hititler olmuştur. 
M.Ö. 1280 yılında Mısır lılar la Kadeş 
Antlaşması’nı yapmışlardı.



GITTIKÇE 
YAVAS DÖNEN 
DÜNYAMIZ

 240 milyon yıl öncesine 
gittiğimizde Sırma bir günün 21 
saat olduğunu saptamıştı. Yani 
güneşin iki defa doğması arasında 
21 saat vardı. Halbuki geldiğimiz 
dünyada bu süre yaklaşık 24 
saatti. Çok şaşırmıştık ve bunun 
nedenini Ali Dedemize sormaya 
karar vermiştik. Aslında bu sayıda 
65 milyon yıl öncesine gidecektik. 
Ancak dünyanın kendi etrafında 
dönmesinin yavaşlaması bizi çok 
şaşırtmıştı. Bu nedenle öncelikle 
bununu nedenini öğrenmemiz 
gerekiyordu. Yaşadığımız dünyaya 
döner dönmez Doğaperest 
Dedemizi bulup durumu ona 
anlattık. Ali Dedemiz dikkatimizden 

dolayı çok mutlu olmuştu. Bizi 
karşısına oturtturdu ve projeksiyon 
makinasını açarak bunun nedenini 
ve sonuçlarını bize anlatmaya 
başladı. Ali Dede ne kadar çok şey 
biliyor; biz de büyüdüğümüzde 
onun gibi olmayı çok isteriz diye 
aramızda fısıldaşarak konuştuk.
 
 Ali Dede: Çocuklar bugün 
size anlatacağım konu, dünyada 
herkesin izlediği ancak çok az 
kişinin bildiği bir doğa olayıdır. 
Dünya ve canlılar var oldukça 
tanık olduğunuz bu olayı herkes 
gözleyecek; tek fark daha 
da yavaşlamış bir dünyada 
yaşayarak. 

24
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 Bundan 4 milyar (dört bin 
milyon) yıl önce dünya, sıcakken; 
daha katı hale geçmeden, 
çevremizde neredeyse Mars 
kadar iri bir gezegen (Thea) 
dünyaya çarptı. Sıvı halinde 
bir miktar kitle uzaya fışkırdı. 
Dünyanın çevresinde ve kendi 
etrafında dönmeye; bu sırada 
da yuvarlak bir hal almaya 

başladı. Bilim insanlarının bir 
kısmı bunu böyle söylüyor. Biliyor 
musunuz bu fışkıran maddeden 
zamanla çevremizde dönen bu 
günkü ayımız oluştu; dünyanın 
yüzeyinden yaklaşık 350.000 km 
uzaktaki bir yörüngeye yerleşti.

Thea gezegeni 4 milyar yıl önce dünyaya çarparak Ayın 
materyalini uzaya fır lattı.

25



 Uzayda her kütlenin 
büyüklüğüne göre bir çekim 
gücü olduğunu biliyoruz. Buna 
kütleçekimi ya da yerçekimi 
diyoruz. Ay yaklaşık olarak 
dünyadan 80 kat daha küçüktür. 
Ayın çekim gücü kütlesinin 
küçüklüğü nedeniyle yeryüzünün 
şeklini bozup da kendine çekecek 
kadar güçlü değildir. Gücü ancak 
denizlerdeki sulara yetmektedir. 
Bu nedenle her 12 saate yüksekliği 
zaman zaman 12 metreye kadar 
çıkabilen bir gel-git dalgaları 
oluşturur ve okyanuslardaki 
yüzey suyunu bir çeşit tutarak 

o kısımda hareket etmesini önler. 
Ancak dünya dönmeye devam 
etmektedir. Böylece sahilde oturan 
bir adam aslında Ay tarafından 
tutulmuş gel-git dalgalarına doğru 
yol alır. Ancak bir göz yanılması 
olarak dalgalar sanki bize doğru 
geliyormuş gibi olur. Sonuçta 
kabarmış bu dalgalar her 12 saate 
bir kıtaların doğu yakasına vurarak 
onu bir çeşit batıya doğru iteler. 
Yerkürenin içi sıvı olduğu için 
üstteki katı kısım, bu sıvının üstünde 
kayar. Böylece dünyanın içi ile 
kabuğu arasında saate 3 metrelik 
bir hız farkı çıkar. Aynen dönen 

Gel-git dalgaları dünya kabuğunun merkeze göre saate 3 metre geç 
dönmesini sağlar.
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bir dinamo gibi. Bu hız farkı bir 
çeşit dinamo gibi elektrik alanı 
üretir, elektrik alanı manyetik 
alan üretir ve sonuçta bir ucu 
kuzeyde bir uzu güneyde olan 
dev bir mıknatıs oluşur; bu mıknatıs 
alanının etkilediği katmana ya 
da zarfa manyetik örtü bilimsel 
olarak da ‘‘Allen Kuşakları” deriz. 
Bu alan güneşten gelen, canlılara 
çok zararlı ışınları (güçlü mor ötesi 
ışınları, elektrik yüklü parçacıkları) 

bir kalkan gibi karşılayarak uzayın 
derinliklerine doğru yönlendirir. 
Dolayısıyla bize zarar vermeyecek 
ışınlar (daha çok kırmızı, mavi 
ve yeşil) ışın dalga boyları girer. 
Elektrik yüklü parçacıkların bir 
kısmı, kutuplar korunmasız olduğu 
için içeri sızar ve kutup ışınlarını 
yapar (kuzeydekine Aurora 
borealis, güneydekine Aurora 
australis denir).

Kuzey kutup ışığı (orea borealis)
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 Böylece ay güneşten gelen 
yıkıcı ve öldürücü ışınlar ile 
uzayın derinliklerinden gelen yıkıcı 
ışınlardan dünyada evrimleşmekte 
olan canlıları korur. Eğer ay 
dünyadan koparılacak olursa, 
birkaç gün içinde dünyada hiç 

canlı kalmayabilir. Bundan şu 
sonucu da çıkarabiliriz. Evren’de 
bir gezegen biz dünyadaki canlılar 
için uygun koşullar taşısa bile, eğer 
çevresinde dolanan bir ayı yoksa 
orada canlıların evrimleşmesi ve 
yaşaması olanaksızdır.
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Manyetik örtü (Allen Kuşağı) güneşten ve uzaydan gelen yıkıcı ışınlara 
karşı dünyayı korur. Gelen ışınları uzayın derinliklerine yönlendirir.



 Ancak bu korumanın bir 
bedeli olmalı. Gel-git dalgaları 
ile kabarmış ve zamanla doğu 
kıyılarına vurmuş olan dalgalar 
ister istemez bir sürtünme ile 
dünyanın dönmesini frenlemektedir. 
Bundan 4 milyar yıl önce büyük 
bir olasılıkla bir gün 1,5 saatti; bir 
yıl 900 gündü. Dinozorlar ortaya 
çıktığında bir gün 21 saat, bir yıl 
400 gündü. Memeliler ortaya 
çıktığında bir gün 23 saat, bir 
yıl 380 gündü. Günümüzde bir 
gün 24 saat, bir yıl 365 gündür. 
Milyonlarca yıl sonra insanlar bir 
yılın 300 gün, bir günün 28 saat 
olacağını görecekler, dedi Ali Dede.

 Çocuklarım bu nedenle 
Mars ve Venüs’te hiçbir zaman 
korunmasız yaşayamayacağız. 
Çünkü her ikisinin de ayı olmadığı 
için manyetik örtüleri oluşmamıştır. 
Ayrıca ayımızın da manyetik alanı 
olmadığı için onun da üzerinde 
özel astronot elbiseleri olmadan 
yaşayamayacağız. 

 Ali Dede, Ay bizim 
koruyucumuzdur diyerek sözü 
bitirdi. Dışarıya çıktığımızda karanlık 
basmış dolunay çıkmıştı. Her 
üçümüz de Ay dedemize bir başka 
bakmaya başladık.
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OYUN
Kelimeleri Eşleştir

LEAF

CLOCK

LEMON

MOON

ELEPHANT

KEY

COMPUTER

WINDOW

RULER

PAINTER
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KELİME BULMACA
1

4

2

3

5

1- Hititlerin başkenti
2- Cetvelin ingilizcesi
3- Avustralya’nın başkenti
4- 29 Ekim 1923 yılında ilan edildi
5- Uzay insanı, uzay çalışmaları 
için eğitilen kişi
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CEVAP ANAHTARI

KÖSESI
SCISSORS MOON

ELEPHANT

PAINTER

CLOCK

KEY

LEAF

LEMON

WINDOW

COMPUTER
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1- HATTUŞAŞ
2- FİL
3- KANBERRA
4- CUMHURİYET
5- ASTRONOT

Yukarıda yer alan 9 objeyi resim içinde bulunuz! 

(Kelime Bulmaca)(Kelimeleri Eşleştir)
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