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İlkbahar
Bir süredir uzak olan Güneş ışıkları 
artık yaklaşır ve havalar ısınmaya 
başlar. Bu mevsim, toprağın yeniden 
uykudan uyanış zamanıdır. Rengârenk 
çiçekler açan ağaçlar etrafa güzellik 
katar. Göçmen kuşlar yuvalarına 
dönmeye başlar.

Yaz
Havaların ısındığı, sebze ve 
meyvenin bol olduğu mevsimdir. 
Gündüzler uzundur ve Güneş’in 
etkisi diğer zamanlara göre 
çok daha fazladır. 

Sonbahar
Havaların soğuduğu ve 
yağmurların başladığı 
mevsimdir. Bu mevsimde 
ağaçların yaprakları sararır 
ve dökülmeye başlar. Geceler 
uzamaya, gündüzler kısalmaya 
başlar. 

Kış
Havaların çok soğuk olduğu kış 
mevsiminde, yüksek yerlerde kar 
yağışı ve buzlanma görülür. Kışın, 
geceler gündüzlerden çok daha 
uzundur.

Mevsimler



Dünyanın En Büyük Faresi 
Kapibara ve Caracara

Kapibara, Güney Amerika’da yaşar ve dünyanın en büyük faresidir. 
-25 dereceye kadar soğuklarda yaşayabilir. Çok güçlü dişleriyle 
bazen şehirlerin elektrik tellerini kemirip elektrik kesintisine 
bile sebep oluyormuş. Caracara ise Doğangiller familyasından 

Amerika Kıtası’na özgü yırtıcı bir kuştur.

Bu senenin en komik hayvanlarını 
derlediğimiz “komik hayvan atlası” 
bölümümüze hoş geldin. Bu bölümde, 
hayvanların eğlenceli fotoğraflarını 
incelemenin yanında ismini bile 
duymadığın birçok hayvanla 
tanışacaksın. 

Gentoo Pengueni
Gentoo Penguenleri, Antarktika kıtasına 

ilkbahar başlarında yumurtlamak ve 
yavrularını büyütmek için gelirler. 
Ancak bu dönemde deniz oldukça 

dalgalıdır ve kıyıya yanaşmak oldukça 
zordur. Buna rağmen bizim penguen, işi 

çözmüş gibi görünüyor. 

Komik Hayvan 
Atlası

Gün Batımında 
Okyanusu Seyreden 

Sümsük Kuşları
Almanya’nın Helgoland adasında çekilen 

bu görüntüde, bir su kuşu türü olan Sümsük 
kuşlarını görüyoruz. Bu kuşlar balıklarla 

beslenirler ve Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde 
yaşarlar. 2 metreye varan kanat açıklıklarıyla 

Atlas Okyanusu’ndaki en büyük kuşlardandır.





UZUN LAFIN 
KISASI: 

DEYiMLER
Öğretmenim o gün ‘lafını balla kesmek’ deyimini sormuştu. “Konuşan insanın 

ağzına bal damlatırız öğretmenim.” dedim. Sınıftaki herkes bıyık altından gülüyordu 
bana. Baltayı taşa vurmuştum işte. Öğretmenim küplere binerek, haftaya farklı 

deyimler soracağını söyledi. Ucuz atlatmıştım. Bir hafta vaktim vardı. Yaş tahtaya 
basmamak için çok çalıştım. Bir hafta sonra sıra bana geldiğinde sınıftakiler naneyi 
yediğimi düşünüyordu. Ama bütün deyimlere doğru cevap verdim. Öğretmenimin 

mutluluktan gözleri doldu. O günden sonra deyimleri bilen öğrenci olarak nam 
salmıştım. Arkadaşlarım da beni el üstünde tuttular. Anlamını bilmedikleri 

deyimleri hep bana sordular.




