


HEDİYE

Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!
Merhaba Arkadaşım!

Sahanda, sucuklu, omlet, haşlama… Neredeyse her kahvaltıda 
yediğimiz, tatlıların, keklerin ve pastaların olmazsa olmazı 

yumurta. Anne sütünden sonra insan için en faydalı ve 
besleyici gıdalardan biri. Peki, nedir bu yumurta, nasıl üretilir, 

sofralarımıza nasıl gelir, hiç düşündün mü?  Bu sayımızda 
senin için yumurtayı araştırdık ve tabi ki her sayıda olduğu 

gibi birbirinden eğlenceli bölümler seni bekliyor.  

Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!
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Merhaba Arkadaşım!
Sahanda, sucuklu, omlet, haşlama… 

Neredeyse her kahvaltıda yediğimiz, 
tatlıların, keklerin ve pastaların 
olmazsa olmazı yumurta. Anne 

sütünden sonra insan için en faydalı ve 
besleyici gıdalardan biri. Peki, nedir bu 

yumurta, nasıl üretilir, sofralarımıza 
nasıl gelir, hiç düşündün mü?  Bu 

sayımızda senin için yumurtayı 
araştırdık ve tabi ki her sayıda olduğu 

gibi birbirinden eğlenceli bölümler seni 
bekliyor.  
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Kamboçya’daki çiftçiler, göç yolundaki 
turnalar için seferber olmuşlar. Kamboçya 
ve Vietnam’daki verimli pirinç tarlalarının 

üretimi son yıllarda iyice azalmış. Pirinç 
üretimi düştükçe göç yollarındaki turnalar 

uğramamaya başlamış. Çiftçiler de pirinç 
üretimini arttırarak tehlike altındaki 

turnaları korumayı amaçlamışlar. 16 çiftçi 
bir araya gelerek bölgede pirinç ekilmesini 

yaygınlaştırmışlar. Bu sayede turnalar 
yeniden topraklarına gelmeye başlamış. 

Florida Üniversitesi’ndeki bilim insanları 
Apollo görevlerinden getirilen topraklarda 
bitki yetiştirmeyi başardılar. Bilindiği gibi 
Ay toprağına “regolit” adı verilir. Normal 
topraktan farkı toz halde olmasıdır. Pek 
fazla besin maddesi içermez. Bunun için 
çok az toprakta dahi yetişebilen thale 
teresini kullanmışlar. Gelişimi oldukça 
yavaş olduğundan iki günde yeşermiş. 
Fazla besin alamadığından boyları daha 
kısa kalmış. Araştırmacılar, bitkilerin 
Ay toprağında yeşermesinin önemli bir 
adım olduğunu belirtiyorlar.

Fedakâr Çiftçiler, 
Mutlu Turnalar

Ay Toprağında 
Bitki!



Nedir Bu Yumurta?

ICInde Hayat Var: 

Yumurta
Sahanda, sucuklu, omlet, haşlama… Neredeyse her kahvaltıda 

yediğimiz, tatlıların, keklerin ve pastaların olmazsa olmazı yumurta. 
Anne sütünden sonra insan için en faydalı ve besleyici gıdalardan 
biri. Peki, nedir bu yumurta, nasıl üretilir, sofralarımıza nasıl gelir, hiç 
düşündün mü? 

Köyde yaşayan biriysen zaten yumurtanın nasıl ortaya çıktığına 
bizzat şahit olmuşsundur. Ama şehirde büyümüş ve kümes kokusunu 
hiç almamışsan sana anlatacaklarımızı daha iyi okumalısın. Çünkü 
bu yazı, bize verilen en lezzetli nimetlerden birini daha iyi anlamak, 
bolca yemek ve yedikten sonra da onu bizlere bahşeden Hazreti 
Allah’a şükretmek için yazıldı. 

Yumurta, dişi bir canlının vücudunda  
oluşan ve kendisinden aynı türden canlı 
meydana gelen hücredir. Bütün canlılar, bir 
yumurtanın içinde yaratılır. Memelilerde 
yumurtalar, hücre boyutundadır ve görülemez. 
Ancak diğer hayvanlarda yumurta, vücuttan 
atılır ve canlının dünyaya gelmesi yumurtada 
olur. Yani yumurta memeliler haricindeki diğer 
bütün canlıların dünyaya geldikleri yerdir. 

Yumurtalar, çok çeşitli olmakla birlikte bizim 
bahsedeceğimiz yumurta en çok gördüğümüz 
tavuk yumurtalarıdır. 
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En Besleyici Gıda
Gıdalar içinde en kaliteli 

protein yumurtadadır. 
Protein, vücudumuzun temel 
taşlarındandır. Hücrelerdeki 
yapım ve onarım çalışmalarının 
ana maddesidir. Ayrıca yumurta, 
vücudumuz için gerekli birçok 
vitamin ve minerali barındırır. 

Yumurtanın besin 
değeri, rengiyle 

anlaşılmaz. O yüzden 
beyaz ve kahverengi 

yumurtalar arasında 
besin değeri 

bakımından fark 
yoktur.



• 3 adet yumurta
• Orta büyüklükte bir tava

• 100 gr tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• Mikser (çırpıcı)
• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 çay kaşığı tuz
• Spatula veya tahta kaşık

Üzeri için:
Bal, tereyağı, kaymak, reçel, çikolata vb.

Puf puf 

Yumurta
Görüntüsü sizi şaşırtmasın, bu bir 

yumurta tarifi. Pişince yumuşacık pankek 
gibi yiyebilirsiniz. Malzemelerini hazırla, 
puf puf lezzetin tarifi başlıyor.

Yumurtaları yıkayıp bir 
kenarda oda sıcaklığına 
gelene kadar bekletelim. 
3 yumurtanın sarısını ve 
beyazını ayıralım. Karıştırma 
kabına yumurtanın beyazını 
alalım, mikser (çırpıcı) 
yardımıyla köpük haline 
gelene kadar çırpalım. 
Tavaya tereyağı ve sıvı 
yağı ilave edip ısınmaya 
bırakalım. Tavamız ısınınca, 
yumurtanın sarısını 
karışım kabına alıp spatula 
yardımıyla karıştıralım. 
Karışımı tavaya dökelim, 
üstünü spatula yardımıyla 

düzeltelim. Yaklaşık 5 dk 
kadar kısık ateşte pişirelim. 
Yumurtayı alt üst yaparak 
diğer tarafını da 5 dk kadar 
pişirelim. Yumurtamız 
altlı üstlü kızarınca servise 
hazırdır. Üzerine bal, 
kaymak, çikolata sürebilir, 
puf puf yumurtayı afiyetle 
yiyebilirsiniz.
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GEZGİN

LEYLEK

H a c ı  B a y r a m  N e b i o ğ
l u

Merhabalar arkadaşım, görüşmeyeli nasılsın? Beni soracak olursan uzun 
bir yolculuktayım, İskandinavya’ya gitmek hedefim. İskandinavya, Kuzey 
Avrupa’daki ülkelere verilen bir isim. Bu gezimde İskandinav ülkelerinden 
birine gidiyorum. Bu ülkede 250 binden fazla irili ufaklı ada varmış. Burada 
hava sıcaklığı kış aylarında -40’lara kadar düşüyormuş. Kış geceleri 
oldukça uzun oluyormuş. Hatta bazen hiç güneş doğmadığı da oluyormuş. 
Böyle zamanlarda geceyi kuzey ışıkları aydınlatıyormuş. Ayrıca yazın 
özellikle Haziran-Temmuz aylarında güneş, gece bile batmıyormuş. Bu 
vakitlere “beyaz geceler” deniyormuş. İşte beyaz geceleri, soğuk kış 
vakitleri ve adalarıyla İsveç macerası başlıyor...

K u z e y  I ş ı k l a r ı n ı n  Ü l k e s i
K u z e y  I ş ı k l a r ı n ı n  Ü l k e s i







Bir zamanlar iki kardeş yaşarmış. Biri Zeynep diğeri de Mehmet’miş. Bu iki kardeş bütün renkleri 
çok severmiş. Biri sorsa sevinçle cevap verirlermiş. En çok da hiç görmedikleri rengârenk balıkları 
seviyorlarmış. Bir gün dayanamayıp annelerine renkli balıklara olan meraklarını anlatmışlar ve balıkları 
görmek istediklerini söylemişler. Annelerinden onay alınca çok mutlu olmuşlar. Çünkü anneleri akşam 
babasıyla konuşacakmış. Babalarından da müjdeli haberi aldıklarında heyecandan uyuyamamışlar. 
Çünkü yarın büyük okyanustaki rengârenk balıkları ziyaret edeceklermiş. Çocuklar sabah erkenden 
hazırlanmışlar. Herkes hazır olunca arabaya binmişler. Ailecek yolculuğa başlamışlar. Sonunda 
hayallerindeki balıkları görebileceklermiş. Mehmet kürek çekiyor, Zeynep’te etrafı gözlüyormuş. Sonunda 
bir tane renkli balık görmüşler. İkisi de çok sevinmiş. Sonra eve dönerken arabada yaşadıklarını anne ve 
babasına anlatmışlar. İki kardeş hayallerine ulaştıkları için bugünü asla unutmayacaklarmış. 
Emine Zülal Şahiner- Antalya

Bir zamanlar Karadeniz’de Derya ve Umut adında iki kardeş yaşarmış. Bu kardeşler kaptan olmak 
istiyorlarmış. İkisi de suyu, denizi, balıkları çok seviyorlarmış. Babaları bir gün onlara “Çocuklar hazır bir 
teknemiz varken neden denize açılmıyoruz?” demiş. Çocuklarda “Babacığım sonunda sulara kavuşacağız.” 
dediler. Zaman ikindiye doğru ilerliyordu. Hazırlıklar yapıldı. Çocuklar çok heyecanlıydı. Herkes tekneye 
bindi.  Yavaş yavaş denize açılıyorlardı. Derya, Umut’a gördüğü ahtapot ve balıkları gösteriyordu. Umut, 
gördüğü balıkları saymaya çalışıyordu ancak yetişmesi mümkün değildi. Yaklaşık on dakika geçmişti. 
Derya, denizde diğer balıklardan farklı bir balık olduğunu fark etti. Balığa dikkatlice baktığında bunun 
kayıp balık olduğunu anladı ve bir anda “Buldum, kayıp balığı buldum!” diye sevinçle haykırdı. Umut 
şaşkın bir ifadeyle babasına baktı. Çünkü arkasında bir ahtapot vardı. Derya tebessüm için de babasına 
“Baba korkma sadece küçük bir ahtapot.” dedi. Babası kahkaha içinde kürekleri çevirmeye başladı. Yavaş 
yavaş eve yaklaşıyorlardı. Her geçen gün Derya ile Umut’un kaptanlığı olan ilgisi daha da artıyordu. 
Gül Banu Davulcu - Ömer Arif Davulcu

Ali ile Ayşe adlı iki kardeş varmış. İkisinin de bir sürü 
oyuncağı olmasına rağmen çok sıkılıyorlarmış. Bir 

gün Ali Ayşe’ye “Kardeşim böyle olmayacak. İkimiz 
de çok sıkılıyoruz. Haydi, yeni kayığımıza binip deniz 

turuna çıkalım.” Ayşe de “Tamam!” demiş. Gezmeye 
başlamışlar. Bu arada Ahtapot Tomtom altı öğrencisiyle ders 

işliyormuş. Öğrencilerin isimleri Renkli, Boncuk, Fıstık, Fındık, Mavi 
ve Turuncu’ymuş. Çok geçmeden okul müdürü Mercan Kırmızı Beyin 
sesiyle teneffüs zili çalmış ve çocuklar dışarı çıkmışlar. Bu arada Ali ile Ayşe tam da oradan geçiyorlarmış. 
Ayşe balıklara şeker vermiş. Ondan sonra hem öğretmen, hem balıklar, hem de Ali ve Ayşe çok mutlu 
olmuşlar. Hikâyemiz burada bitti. Görüşmek üzere… 
Ahmet Kerem Kızılırmak - Ankara

Renkli Dünya

Balık Diyarı

Umut ile Derya 





Yeni
Ebat

Değerler Eğitimini
Destekleyen Hikayeler 

10 kitaptan oluşan bu set, çocuklara ilk okuma 
deneyimi sunarken aynı zamanda onların iletişim 

becerilerini destekliyor.

10 kitaptan oluşan bu 
set, çocuklara ilk okuma 
deneyimi sunarken aynı 

zamanda onların 
iletişim becerilerini 

destekliyor.

Destekleyen Hikayeler 
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