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Memeli bir canlıdır. Ülkemizdeki
denizlerde altı farklı türü bulunur. Soyu
tehlike altındadır. Toplumsal canlılardır; gruplar halinde yaşar ve sesler
çıkararak birbirleriyle iletişim kurarlar.

Ultrasonik (insan kulağının duyamayacağı
kadar yüksek frekanslı) sesler yardımıyla avlanır. Dünya denizlerinde ve bazı nehirlerde bulunan yunuslar etçil canlılardır ve genellikle
balık ve mürekkep balığı ile beslenirler. Omurgalı hayvanların içine girer.
Yunusgiller (Delphinidae) familyası, balinalar (Cetacea) takımı içindeki en kalabalık
familyadır üyeleri yaklaşık 10 milyon yıl önce,
Miyosen devrinde ortaya çıkmıştır.
Yunusların hayvanlar dünyasının en zeki
canlılarından olduğu kabul edilir ve arkadaş
canlısı genel görünümleri ile oyuncu tavırları,
onları insanların gözünde popüler bir yere
koyar.
Yunusgiller (Delphinidae) familyası içindeki
görece büyük altı tür, bu familya içinde sınıflandıkları için aslında yunus olsalar da daha
çok “balina” adı ile anılır.

Avlanma yasağı olmaması
ve kaçak avcılar nedeniyle
nesli tükenmekte olan hayvanlar
listesindedir yunuslar. Son
50 yılda sayıları %50 oranında
azalmıştır.

SEVGİNİN ÖNÜNDE

Çocuğum, SIMSICAK UYUMAKTASIN ŞİMDİ SEN

Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım
Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım
Zulmün önünde dimdik tut onurunu,
Sevginin önünde eğil kızım

Çocuğum, sımsıcak uyumaktasın şimdi sen
Tüyden ve sevinçten bir ırmaktasın şimdi sen
Bir dağ suyu gibi, kayalar içinden fışkıran,
Göklere, denizlere doğru büyümektesin şimdi sen
Ataol BEHRAMOĞLU
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Kalem, kalemtraşa
ne demiş?

Dikiz aynası kırıldığı için.
“İyi geceler.”

Sevgili çocuklar, aşağıda linkini
paylaştığımız sitede, “Vahşi Orman
Oyunu” sizleri bekliyor. Bu oyun,
Avrupa Konseyi’nin “Çocuklar İçin ve
Çocuklarla Birlikte bir Avrupa İnşa
Edelim” programının bir parçası
olarak geliştirilmiş.

Dalda duran ama elde tutulamayan
şey nedir?

?

Burada ne olmuş?

Kurabiye canavarı en çok kimi sevmez?

Kuş

İnterneti Bilinçli
Kullanalım

Başımı döndürüyorsun.

Pijama giymiş kediye
ne denir?

Burada ne olmuş?

?? ? ? ?

Trafik canavarını.

Nasrettin Hoca, eşeğine
neden ters biner?

Adamın uykusu kaçmış.
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Adamın hayalleri
kırılmış.
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komix

www.wildwebwoods.org

Kaçıncı

Babası Tolga’ya sordu;
- Yavrum sınıfta kaçıncısın?
- Kırkıncıyım baba...
- Oğlum, nasıl olur hani sen otuzbeşinciydin?
- Evet ama, sınıfa beş kişi daha
geldi...
Çocuk haklarını yaygınlaştırmayı ve çocukları her türlü şiddete karşı korumayı amaçlayan oyun, bir yandan da siz çocukların
interneti anlamalarına yardımcı olmayı ve aynı
zamanda da akıllı birer internet kullanıcısı olmanız için gerekli bilgileri kazandırmayı hedefliyor. 13 ayrı dilde hazırlanan siteye girişte,
“Türkçe” seçeneğini seçmeniz gerekli. Ana sayfadaki, “Oyun Nasıl Oynanır?” başlığından oyunun kurallarını öğrenebilirsiniz. Oyunda amaç,
eğlence, barış ve özgürlük kenti olan “Ekenti”ne ulaşmak. Kente ulaşmak için Vahşi
Web Ormanı’ndan geçmek, buradaki tehlikelere
dikkat ederek, yolda beliren
‘bilgi, özel yaşam, güvenlik ve farkındalık
jetonlarını’ toplamak gerekiyor.
Bol maceralı bu
yolculukta, hem
eğlenecek hem de
öğreneceksiniz.

Afacan

İlkokul birinci sınıfa giden öğrencilerin bilgisini
ölçmek için öğretmen, masaya madeni 1 lira
koydu ve sınıfa dönüp sordu:
- Çocuklar, bunun ne olduğunu kim söyleyebilir?
Kısa bir sessizlikten sonra arka sıralardaki çocuklardan biri paraya baktı ve kendinden emin
bir tavırla cevap verdi:
- Tura!
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Geçmişte, Romalılar, Artuklular,
Eyyubiler ve Osmanlılar tarafından
yerleşim yeri olarak kullanılan
Hasankeyf, Batman’ın Hasankeyf
ilçesinde bulunan eski bir yerleşim yeri.

Dicle Nehri buraya
yerleşen devletlere
hem ulaşım kolaylığı hem
de ticaret ve ekonomi açısından gelişmesine katkı sağlamış. Zamanında rasathane
(gözlemevi), hastane ve eğitim kurumlarıyla bölgenin bilim ve kültür
merkezi olan ilçe günümüzde, sahip
olduğu zengin tarihsel yapılar nedeniyle 1981 yılında bütünüyle
sit alanı ilan edilerek koruma
altına alınmış.

Son yıllarda Japon biliminsanları tarafından

Hasankeyf en parlak dönemini Artuklular

yapılan kazılarda, neolitik (cilalı taş devri) dö-

döneminde yaşamış. Yörede bu dönemden

nemden kalma olduğu düşünülen yaban geyik-

kalan pek çok tarihi eser bulunuyor.

lerine ait boynuz ve yerleşim yeri izlerine
Hasankeyf, üzerinde yapılması planlanan

rastlandı.

Ilısu Barajı ile sular altında kalma ve tüm külDicle Nehri kenarındaki höyükte yapılan ka-

türel hazinesini yitirme tehlikesi ile karşı karşı-

zılarda bulunan hayvan kemikleri ve yerleşim

yadır. Bu HES projesi, aynı zamanda insanlık

yeri izlerinin günümüzden yaklaşık 9 bin 500

kültür tarihini de yok eden bir projedir.

yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.

Hasankeyf Kalesi
Tarihsel kaynaklardan ve buluntulardan anlaşıldığı üzere Hasankeyf kalesinin kurulması,
MS. 4'üncü yüzyıla rastlar.
Bu yüzyıl ortalarında, Diyarbakır çevresini
ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos,
bölgeyi korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa
ettirmiş. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesi’dir.
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Vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan
bir kesik için neden tetanos aşısı yapılır?
Tetanos, bilimsel adı “Clostridium tetani” olan bir
tür bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu
bakteri, genellikle toprakta yaşar ve açık yaralar
yoluyla vücuda girer. Yaraya giren bakterilerin bu bölgede üremesi, yaydıkları zehirli maddeler nedeniyle bulaştıkları
insanı ölüme götürebilir. Bu nedenle tetanos tehlikeli bir hastalıktır. Tetanos aşısı, bu
bakteriye karşı alınan önlemlerden biridir.

?? ? ? ?
?

Müzik Hem Ruhun
Hem de Bedenin
Gıdası Nasıl Olur?

Fuarı’na bu yıl binlerce
ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik
katıldı. Projelerin biröğrenci arasından seçilen 1400 lise öğrencisi projeleriyle
çoğu, çeşitli müzik türlerinin etkilerini konu alıyordu.
in projeleri, klasik
Örneğin, Richie ve Ryan adlı 15 yaşlarındaki ikiz kardeşler
ı
sının yan sıra, bedenimize
müziğin insanın kendisini iyi hissetmesini sağlama
6 hafta boyunca okulde olumlu etkilerde bulunduğuyla ilgili. Richie ve Ryan,
y yapmışlar.
larından 21 gönüllü arkadaşlarıyla çalışarak bir dene
klasik müzik dinlerken,
Deneklerden 11 tanesi her gün 20 dakika boyunca
birkaç damla kan alıngeri kalan 10 tanesi dinlememiş. Her hafta deneklerden
alıklara karşı savaşmakla
mış ve bu kan örneklerinde, mikroplara ya da hast
normal sınırlar içinde olgörevli akyuvar sayısına bakılmış. Akyuvar sayısının
tırma sonucu her gün
ması, sağlıklı olduğumuzun göstergelerinden biridir. Araş
ı, dinlemeyenlere oranla
klasik müzik dinleyenlerin kanlarındaki akyuvar sayıs
yüksek çıkmış.
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Sevgili
ATLIKARINCA
Okurları

Elif
Dağlı

Talha
Dağlı

Ceren
Üçler

Mesut
Karakaya

Doruk
Dinçsoy

Hümeyra
Gürgen

Emre
Öney

Yusuf
Öney

Ecemnaz
Dilekci

İbrahim
Mert
Meral

Aras
Meral

Nilda
Kahya

Dergimizde sizlere, eğitiminize ve geleceğinize yararlı bulduğumuz birçok konuyu yayınlıyoruz. Sizden gelen birbirinden güzel çalışmalara da
bu sayfamızda yer veriyoruz. Eğer siz de çalışmalarınızın yayınlanmasını istiyorsanız, lütfen sendika adresimize göndermeyi unutmayın!

