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ÖNSÖZ

Sevgili Öğrenciler,
Kıymetli Veliler, 
Değerli Meslektaşlarım…
Yaklaşık bir yıl önce dünya 

genelinde başlayan ve ülkemizi de 
etkisi altına alan Covid 19 salgını 
sonucunda eğitim öğretim faaliyetleri 
uzaktan eğitim uygulamaları ile 
desteklenmiştir. Bu süreçte, bir 
taraftan siz sevgili öğrencilerimizden 
uzak kalmanın üzüntüsünü derinden 
hissederken diğer taraftan sizlere 
yakın olabilmenin yollarını aradık. 

Her ne kadar yüz yüze 
eğitimin yerini tutmasa da siz 
kıymetli öğrencilerimize ve diğer 
paydaşlarımıza faydası olacağını 
düşündüğümüz e SIRA DIŞI 
dergimizi hizmetinize sunmuş 
bulunmaktayız. İlk sayısını Haziran 
ayında yayınladığımız dergimizin 
ikinci sayısını da yayınlayarak sizlere 
destek vermenin mutluluğunu 
taşıyoruz. 

Yüz yüze eğitimin kısmen başladığı 
12 Ekim 2020 tarihi itibariyle 
birçok kademede okullarımızda 
sizleri görmenin mutluluğunu 
yaşarken, halen evlerimizde bulunan 
öğrencilerimizi de en yakın zamanda 
aramızda görmeyi arzu ediyoruz. 

İsmini, okul sıralarından 
uzak kaldığımız süreçten alan, 
öğrencilerimize ve velilerimize 
çeşitli etkinliklerle destek olacağını 
düşündüğümüz “e SIRA DIŞI”  
dergimizin sizlere faydalı olmasını 
temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 
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Dünya genelinde görülen yeni tip korona virüs 
hastalığı (COVID-19) nedeniyle ülkemiz zor bir 

dönemden geçmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
de bir pandemi olarak kabul ettiği Covid-19 hastalı-
ğının henüz kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. An-
cak hastalığı özellikle bağışıklığı güçlü olan kişilerin 
daha kolay atlattığı bilim insanlarının ortak düşün-
cesidir. Bu nedenle bu salgın döneminde sağlıklı 
ve dengeli beslenmeye özen göstererek bağışıklık 
sistemini güçlü tutmak oldukça önemlidir. Salgın 
nedeni ile uygulanan sosyal izolasyon ve karantina 
pek çok kişinin hayat düzenini değiştirmiş, evde ge-
çirilen sürenin artmasına sebep olmuştur. Günlük 
yaşantımızdaki bu önemli değişiklikler beslenmemi-
zi de etkilemektedir. Bu dönemi sağlıklı ve dengeli 
beslenerek geçirmek hem güçlü bir bağışıklık sis-
temine sahip olmamıza hem de vücut ağırlığındaki 
istenmeyen değişikliklerin önüne geçmemize yar-
dımcı olacaktır. Bu konuda Avrupa Enteral ve Paren-
teral Derneği (ESPEN)’nin sağlık profesyonellerine 
yönelik yayınladığı kılavuz (https://www.espen.org) 
ve Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin hem halka hem 
de diyetisyenlere yönelik önerileri bulunmaktadır 
(http://www.tdd.org.tr) . 

Tüm besin gruplarının tabağımızda ne kadar yer 
alması gerektiğini gösteren Sağlıklı Yemek Ta-

bağı sağlıklı bireylerin beslenmesi için yol gösterici 
olmaktadır. 2015 yılında yayınlanan Türkiye Beslen-
me Rehberi’nde yer alan bu tabakta, sebzeler ve 
tahıllar tabağın yarısını, meyveler, süt ürünleri ve et, 
tavuk, balık gibi ürünler diğer yarısını oluşturmak-
tadır. Yeterli ve dengeli beslenmek için bu tabağı 
örnek almak bunun yanı sıra bağışıklık sistemini 
desteklemek için özellikle sebze ve meyve tüketimi 
ile protein alımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

  COVID-19 Pandemisinde Sağlıklı Bireylere Yönelik 
Sağlıklı Beslenme Önerileri:

Sebze ve meyve tüketiminin yeterli olmasına dik-
kat edilmelidir. Sağlıklı bireylerin günde en az 2 

porsiyon sebze ile 3 porsiyon meyve tüketmesi öneril-
mektedir. Sebze ve meyveler vitamin, mineral ve posa 
için önemli kaynaklardır. Bunun yanı sıra antioksidan 
vitaminlerden de zengin olması bağışıklık sisteminin 
desteklenmesi açısından önemlidir. Karantina döne-
minde çabuk bozulacak sebze ve meyveler yerine da-
ha dayanıklı ya da henüz tam olgunlaşmamış ürünler 
tercih edilmelidir. Büyük miktarlarda alınan sebzelerin 
pişirme öncesi ya da sonrasında buzlukta saklanması 
tüketilmeden bozulup çöpe atılmasının önüne geçe-
cektir. Taze meyve tüketimine de özen gösterilmesi ve 
özellikle mevsim meyvelerinden C vitamini içeriği yük-
sek turunçgillerin yeterli miktarda tüketilmesi önemli-
dir. Meyve ve sebzelerin buzdolabında, bozulma riski 
olan kısımların dondurularak veya konserve yapılarak 
saklanması oluşacak gıda atıklarının önüne geçilmesi-
ne yardımcı olacaktır.  

COVID-19 PANDEMİSİNDE 
SAĞLIKLI VE DENGELİ 
BESLENME
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 �Bu dönemde yeterli ve 
kaliteli protein alımına 

özen gösterilmelidir. Özel-
likle bağışıklık sisteminin 
fonksiyonları için kaliteli 
protein alımı önemlidir. Bu 
nedenle günlük yumurta, 
süt, yoğurt ve peynir tüke-
timine dikkat edilmelidir. 
Yumurta, UHT süt ve pey-
nir uygun koşullarda uzun 
süre saklanabilmektedir.

 �Kaliteli protein kaynak-
larından bir diğeri ise 

balıktır. Aynı gruptaki et ve 
et ürünlerine göre daha 
düşük enerji içeriğine sa-
hip olan bu besini haftada 
en az 2 kere tüketilmesi 
gerekmektedir. Karantina 
nedeni ile tazesinin bulun-
madığı durumlarda don-
durulmuş ya da konserve 
balıklar tercih edilmelidir.  

 �Kuru baklagiller hem protein içeriği yük-
sek hem de muhafazası kolay olduğu 

için karantina döneminde günlük tüke-
tilmesi uygudur. Kuru baklagiller protein, 
posa, vitamin ve mineral açısından zengin 
önemli bir besin grubudur. Haşlama suyu-
nun atılmadan yemek yapılması vitamin 
kaybını en aza indirecektir.  

 �Günlük su tüketimine özen gösterilmeli-
dir. Evde fazla zaman geçirilen bu gün-

lerde hareket azlığı nedeni ile su tüketimi 
unutulmaktadır. Ancak düzenli çalışan bir 
metabolizma için günde 8-10 bardak (1,5-
2 litre) su tüketilmesi önemlidir. 

 �Karantina sebebiyle evde kalınan bu günler-
de istenmeyen ağırlık artışlarının da önüne 

geçilmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmeye 
özen gösterilmelidir. Şeker ve şekerli yiyecek ve 
içecekler, hamur işi ürünler, yağ ve tuz içeriği iş-
lenmiş et ürünleri, ambalajlı, aşırı tuz, yağ veya 
şeker içeren yiyeceklerden (hazır cips, bisküvi, 
çikolata vb) uzak durulmalıdır. 

Yazı İçerik Web Adresi: 

https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/COVID-19-beslenme-onerileri.pdf

https://www.saglik.gov.tr/TR,22550/saglikli-yemek-tabagim.html

Alıntı tarih ve Saati: 06.08.2020, Perşembe, Saat: 14:00

Mustafa SUBAŞI

Nene Hatun M.T.A.L.
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Kelime Avı
Aşağıdaki Bulmacada COVID-19 İle İlgili Gizlenen Kelimeleri 
Bularak Üzerini Karalayın. Kalan Harfleri Boş Kutucuklara 
Yazarak Şifreyi Çözün.

Serkan YAVAŞCAOĞLU

İl MEM İSGB Koordinatörü
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Covid-19 Dedektifi Olma Kuralları

Ellerimi sabun, su veya alkol bazlı bir el ovucu kullanarak en az 20 sn boyunca sık sık 
yıkarım.

Öksürürken veya hapşırırken; ağzımı ve burnumu, dirseğimi bükerek veya mendille 
kapatırım. Kullandığım mendili hemen çöp kutusuna atarım. 

Ellerimle; gözlerime, ağzıma, burnuma ve maskeme dokunmam.

Telefonlar, kapı kolları, ışık düğmeleri, sıralar ve okulda ortak kullanılan tüm araç 
gereçlerin sık dokunulan yüzeylerini düzenli olarak temizlerim ve dezenfekte ede-

rim.

Kendimde veya yakınımdaki bir kişide ateş, öksürük, nefes almada güçlük ve diğer 
COVID-19 semptomları varsa erken tıbbi yardım alabilmek için hemen büyükleri-

me haber veririm.

Kalabalık yerlerden ve kapalı alanlardan kaçınırım. 

Teneffüslerde, kantinde, tuvaletlerde ve çevremdeki yerlerde arkadaşlarımla sosyal 
mesafemi korur aramızda en az 1.5 metre mesafe olmasına dikkat ederim. 

Maskemi asla çıkarmam. Arkadaşlarımla fiziksel mesafenin mümkün olmadığı du-
rumlarda , okul dışında ve halka açık yerlerde kumaş maskeler kullanır, maskemi 

aralıklarla değiştirerek kullanılmış maskemi hemen çöp kutusuna atarım. 

Sınıfımı ve içinde bulunduğum kapalı mekanları düzenli olarak havalandırırım. 

Arkadaşlarımla tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınırım.

Bol bol sıvı tüketirim dengeli ve sağlıklı beslenir, uyku düzenime dikkat ederim.

 � Bahar AKINCI 
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/37663/0/covid-1914kuralafis50x70pdf.pdf?_tag1=9D07F364A8E010A62B47454F4C96064EC1F94280


Covid-19 Dedektifi 
Gönüllü Öğrenci Kartları

https://www.saglik.gov.tr/
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Covid-19 Dedektifi 
Gönüllü Öğrenci Kartları

https://www.saglik.gov.tr/
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ApartmanlarApartmanlar  � 1’den itibaren rakamları (4x4 bir tabloda 1’den 4’e ka-
dar olan rakamlar kullanılacak) tablodaki hücrelere 
satır ve sütunlarda rakam tekrarı olmayacak şekilde 
yerleştirin.

 � Her rakam, yüksekliği o rakam kadar olan bir apart-
manı temsil eder. 

 � (3 sayısı 3 katlı bir apartman)
 � Dışarıda verilen sayılar o yönden bakıldığında görüle-

bilen apartman sayısını verir.

Örnek Soru

Örnek 
Soru
Çözüm

Nevin KUMAT

Termal 
Halk Eğitimi Merkezi
Bilişim Teknolojileri 
ve Yazılım Öğretmeni

Bir yönden bakıldığında bir apartman görü-
nüyorsa en uzun apartman en önde olmalı-
dır ki diğerleri görünmesin.

Bir yönden bakıldığında tüm apartmanlar 
görünüyorsa apartmanlar kısadan uzuna 
doğru sıralanmalıdır.

Sıra Sizde
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Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecinde Eğitim 
Hayatımızı Kolaylaştıran Web 2.0 Araçları

Çağımızda birçok etkinlik 
elektronik ortamlarda ya-
pılmaktadır. Özellikle salgın 
döneminde eğitim öğretim 
faaliyetleri de uzaktan eği-
timlerle gerçekleştirilmiştir. 
Buna bağlı olarak uzaktan 
eğitim faaliyetlerinde birçok 
web araçlarına ihtiyaç duyul-
duğu ortaya çıkmıştır. Gerek 
yönetici ve öğretmenlerimiz 
gerekse öğrencilerimiz bir çok 
Web 2.0 aracını kullanabildi-
ği bilinmektedir. 

eSIRA DIŞI Dergimizin bu sa-
yısında sizlere faydalı olaca-
ğını düşündüğümüz birkaç 
Web 2.0 aracını tanıtacağız

Google Drive: Google Drive: 

Hard Disk ve Flash Disk olarak adlandırılan hafıza bellek taşıyıcılar 
dijital hayatın vazgeçilmez araçlarıdır. Zaman zaman bellek taşıyı-
cılarımızı kaybettiğimiz gibi bazen de farklı bilgisayarlarda kullanım 
sonucunda virüs nedeniyle özelliğini yitirdiğini birçoğumuz yaşadık. 
Bu nedenle gerek kaybolmaya karşı gerekse virüs problemini orta-
dan kaldırma amacıyla bir dosya veya klasörü farklı bilgisayarlara 
taşıma işini artık GOOGLE DRIVE üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. 
NASIL MI?

Öncelikle bir “gmail” uzantılı elektronik posta hesabı almanız 
gerekmektedir. ……..@gmail.com hesabı aldıktan sonra boş bir 
GOOGLE sayfası açınız. Sayfanın sağ üst bölümünde 

yer alan   işaretini tıklayınız. Açılan pencere de   tıklayı-
nız.  Açılan sayfa üstteki gibidir.

Bu alanda sol üst tarafta yer alan   sekmesi tıklandığında açılan 
pencerede istenilen sekme “Dosya Yükleme veya Klasör Yükle-
me” tıklanarak bilgisayarınızda mevcut olan dosya ya da klasör-
lerinizi seçerek bu alana depolanmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm dosyalarınızı depolayacağınız bir yer (15 GB alan)

Dosyanız veya klasörünüz siz silmediğiniz sürece orada sürekli kalacaktır. İstediğiniz za-
man dosya veya klasörünüzü GOOGLE DRİVE ortamından kaldırabilirsiniz.

 � Mevlüt ERDEM 
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Google Dosya Yükleme 
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A MAN IN AN 
ELEVATOR

THE BALL

A man who lives on the tenth floor takes the elevator down to the first floor every morning and goes to work. In the evening, when he 
comes back; on a rainy day, or if there are other people in the elevator, he goes to his floor directly. Otherwise, he goes to the seventh 
floor and walks up three flights of stairs to his apartment.

Can you explain why?

The man is of short stature. He can’t reach the upper elevator buttons, but he can ask people to push them for him. He can also push 
them with his umbrella.

How can you throw a ball as hard as you can and have 
it come back to you, even if it doesn’t bounce off any-
thing? There is nothing attached to it, and no one else 
catches or throws it back to you.

A school orchestra with six musicians can play the first secti-
on of Beethoven’s 5th symphony in 7 minutes and 23 seconds. 

How long would it take to play if they doubled the number of 
musicians?

Emily loves cats and she keeps some as pets. All but 
two of them are completely black. All but two of them 
are completely white. All but two completely black. All 
but two of them are completely white. All but two of 
them are completely ginger. How many cats does she 
have in total ?                        

A family of five people drove in a car for 300 miles at an average 
speed of 50 miles per hour. For the whole journey nobody noti-
ced that the car had a flat tyre.

How come nobody noticed?

An Arab sheikh tells his two sons to race their camels 
to a distant city to see who will inherit his fortune.
After wandering aimlessly for days, the brothers ask 
a wise man for guidance. Upon receiving the advice, 
they jump on the camels and race to the city as fast 
as they can.The one whose camel is slower wins.

What did the wise man say to them?

Emma was running in a 5 mile marathon. With the end in sight 
she sprinted past Chloe who was in second place and triump-
hantly crossed the finish line.

Why didn’t Emma win the marathon?

 � Meltem AKDENİZ 
Şaban Temuge M.T.A.L.

ANSWER: Throw the ball straight up in the air.

ANSWER: The wise man told them to switch camels.
ANSWER: She was still in second place.

ANSWER: It was the spare tyre.

ANSWER:The same amount of time. The number of musicians 
will not change the length of the piece of music!

ANSWER: She has three cats.
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 Sıcak havaların en ferahlatıcı tatlılarından biri olma-
sına karşın soğuk havalarda da vazgeçemediğimiz bir yi-
yecektir dondurma. Her ne kadar hazır olanlara alışık ol-
sak da ev yapımı dondurmalarda da çok başarılı sonuçlar 
elde edebiliriz. Ve elde ettiğimiz sonuç son derece sağ-
lıklı olacaktır. Var mısınız lezzetli ve sağlıklı bir meyveli  
dondurma hazırlamaya?

Muzları ve çilekleri dilimleyerek derin dondurucuda bir gece bekletelim.Dondurulmuş meyveleri ve balı  pürüzsüz bir kıvam elde edene 
kadar mutfak robotundan geçirelim. (Mutfak robotundan geçirme işlemini kararında yapmalıyız. Aksi takdirde  sulu bir kıvam elde ede-
riz). Enfes ev yapımı dondurmamız servise hazır. Afiyet olsun.

Malzemelerimiz:

 � 2 adet dondurulmuş muz

 � 5-6 adet dondurulmuş çilek

 � 1 yemek kaşığı bal

 � Pınar KORKMAZ 
Şaban Temuge M.T.A.L.

ÇİLEKLİ MUZLU 
DONDURMA

Hazırlanışı:
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 Şekerin hayatımızı ele geçirdiği bir çağda yaşıyo-
ruz. Oysaki doğal besinlerle bünyemize aldığımız şeker 
gerekli ihtiyacı karşılıyor. Hazırladığımız tariflerdede 
doğal şeker kaynaklarından faydalanabilirsek eğer bes-
lenmemize sağlık katmış oluruz. Beslenmede dikkat et-
memiz gereken en önemli şeyin ihtiyacımız kadar yemek 
olduğunu da unutmayalım.

Yumurtaların sarılarını beyazlarından ayıralım.Yumurtanın beyazlarını bir çimdik tuz ile kar gibi olana kadar çırpalım. Yumurta sa-
rısı, pekmez, tahin ve unu bir kapta iyice karıştıralım. (Ama çırpmayın. Pekmezin içindeki asit çırptıkça ortaya çıkar ve tahinin içindeki 
yağı kestiği için sert bir püre oluşur. Bu sebeple sadece tahin ve pekmezin karışması yeterli daha fazlası karışırsa malzemeler sertle-
şir).Yumurta akını bu karışıma söndürmeden (yavaş yavaş ilave ederek)yedirmeye çalışalım. Suffle kaplarını tereyağı ile yağlayalım ve 
suffle hamurunu dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 8-10  dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Malzemelerimiz:

 � Yarım çay bardağı tahin

 � Yarım çay bardağı pekmez(şekersiz hazırlanmış)

 � 2 yumurta

 � 1 yemek kaşığı un

 �  1 çimdik tuz

 �  Suffle kaplarını yağlamak için tereyağı

 � Pınar KORKMAZ 
Şaban Temuge M.T.A.L.

TAHİN SUFFLE

HAYDİ MUTFAĞA

Hazırlanışı:

https://yemek.com/dondurma-tarifleri/
https://yemek.com/tarif/cilekli-yogurtlu-dondurma/
https://www.24kitchen.com.tr/tarifler/tahin-pekmez-sufle

Alıntı Tarih-Saat: 05.08.2020 Çarşamba  23:00
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2000 yılında üretilen genç denilebilecek bir müzik ale-
tidir. Sabina Scharer ve Felix Rohner adında iki İsviçre 
vatandaşının dünyanın farklı yerlerindeki uzun araştırma-
ları sonucu üretilmiştir. 

Üretiminin tamamen çelikten yapıldığı Hang, kucağa yer-
leştirilerek, el ve parmaklar aracılığı ile çalınmaktadır. Se-
si suyun melodik şekilde damlaması gibi berrak, sadedir. 
Ses tonu ve oluşturduğu etki nedeniyle, ‘’Hipnotik çalgı’’ 
şeklinde de tanımlanmaktadır.Hangten elde edilen fark-
lı ses ve tınılar, aletin yüzeyindeki ufak çukurlardan çık-
maktadır.Görünüş itibariyle de UFO’ya benzetilmektedir... 

Teknolojinin gelişmesiyle çağa ayak uydurmak 
adına enstrümanlar da değişmeye başladı.

YYeni Nesil Enstrümanlar: 

Teknolojinin gelişmesiyle çağa ayak uydurmak adı-
na enstrümanlar da değişmeye başladı. Bu deği-
şim ilk olarak Akustik (elektrik bağlantısı olmayan) 

HANG DRUM: 

 � Şeyda ZAMAN 
İbn-i Sina Özel Eğitim 

Uygulama Merkezi 

enstrümanların, gerek sesinin daha fazla çıkması 
gerekse ağırlığının azaltılarak elektronik hale dö-
nüştürülmesiyle başladı. (Örnek; Elektro bağlama, 

elektro keman, elektro çello 
v.b.) Bunlar yeterli gelmemiş 
olacak ki daha sonra yavaş 
yavaş yeni enstrümanlar icat 
edilmeye başlandı. Tabii ki-
mi teknolojiyi kullandı kimi 
de farklı akustik tınılar elde 
etmeyi amaçladı. İşte bu ay 
size bu yeni nesil enstrüman-
lardan birini tanıtmak istiyo-
rum.
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(Kitap yurdu Sitesinden 26.08.2020 alıntı)  

3-6 yaş çocukları için öneri kitap

Pete’nin yemyeşil, güzel bir çiftliği vardı. Çiftlikte Pete ile birlikte pek 
çok hayvan yaşardı.

Bir gün Pete, çiftliğin eksiklerini tamamlamak için alışverişe gitmeye ka-
rar veridi.Ama küçük bir sorun vardı: İneği Möö-La-La da onunla birlikte 
alışverişe çıkmak istiyordu! Möö-La-La’nın ısrarlarına dayanamayan Pe-
te, Möö-La-La ile birlikte alışverişe çıkmayı kabul etti ve...Her şeyi, ama 
her şeyi almak isteyen Möö-La-La’nın eğlenceli hikayesi!

(Kitap Yurdu 26.08.2020 alıntı)  

1. Sınıf öğrencileri için  öneri kitap

Küçük Deve Kaşmira, annesiyle birlikte sıcak çöllerde yaşıyor, kızgın 
kumların üzerinde dolaşıyordu. Bir gün, Kaşmira merakla sordu: Peki 
bunca kumu gökyüzünde öylece asılı duran Güneş nasıl ısıtıyordu?

Aydede gecenin içinden küçük deveye cevap verdi: Güneş, hem dünyayı 
ısıtıyor hem yağmurları yağdırıyordu. Bitkiler Güneş sayesinde büyüyor, 
rüzgârlar Güneş sayesinde esiyordu. Güneş’in ışıklarında vitamin bile 
vardı. Küçük Deve Kaşmira ile çöle gidiyor, Ay’ı, Güneş’i ve gökyüzünü 
keşfe çıkıyoruz.

(Kitap yurdu sitesinden alıntı 26.08.2020)  

2. Sınıf öğrencileri için öneri kitap

Kitaplara kasteden birileri var! Şehrin, şehirden de güzel bir kütüpha-
nesi vardı. Sadece çocukların üye olduğu bu kütüphanenin görevlisi 
Süreyya Hanım’ın günleri, çevrilen sayfaların hışırtısı eşliğinde geçerdi. 
Bir gün, bir şey ya da birileri, bu keyif dolu hışırtıya zarar verdi. Önce ka-
paklar yok oldu. Sonra cümleler eksildi kitaplardan. Derken sayfalar… 
Süreyya Hanım, bu sorunun altından tek başına kalkabilir miydi? 

Öykü ve romanlarıyla her yaşa dokunan Aslı Tohumcu bu öyküyü, oku-
maya yeni başlayan çocuklar için yazdı.

Möö La La

Küçük Deve Kaşmira

Hışır Hışır Kırt Kırt
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Kitap Yurdu sitesinden alıntı 26.08.2020) 

3. Sınıf öğrencileri için öneri kitap      

Sizden daha iyi yazan biri varken kitap yazmaya gerek var mı? Ya da 
ressamlar en güzellerini kullanmışken renklere uzanmaya? Peki, mor 
gökyüzü olur mu? Rüyalarınızın sonu sizden niye kaçar? Kısacası, be-
ğenilmeyen hayallere ne olur? Yanıtı Hayal Kasabası’nın sokaklarında!

Hayaltoplayan’ı zor günler bekliyor,çünkü yan komşusu… Ah, keşke bu 
bir hayal olsa! Bu yüzden sahibi olduğu Hayal Yayınevi’ne kimse uğra-
maz oluyor. Üstüne bir de kitapları kokusundan tanıyan, intikam peşin-
deki Hayalseçen ortaya çıkıyor ve işler epey karışıyor. Ancak hayallerine 
sıkı sıkı tutunan çocuklar duruma el koyuyorlar. Hem de kulaklarına 
kaçan esrarengiz dumanlarla işbirliği yaparak…

Dumanı üstünde bu macera bizi çağırıyor, haydi yaklaşın.

(Kitap Yurdu sitesinden alındı 25.08.2020)  

3-4.sınıflar için öneri kitap

Aniden evinden çok uzaklara gönderilsen ne yapardın? Üstelik yanında 
ne kitapların ne oyuncakların ne arkadaşların var ve ne zamana kadar 
orada kalacağını da bilmiyorsun. Burçin’in başına gelen tam olarak buy-
du. Annesinin geçirdiği kaza yüzünden ülkenin diğer ucuna, anneanne-
sinin yanına gönderilmişti. Bırak oynamayı, kitap okumayı, konuşmayı, 
ona yemek verecek kimse bile yoktu etrafında. Çünkü anneannesi bü-
tün gün uyuyordu. Burçin’e yapacak tek bir şey kalmıştı: Her aşamasını 
dikkatle kurguladığı kaçış planını uygulayarak annesine dönmek. Evde 
bulduğu her şeyi zekice kullandı. En büyük yardımcıları ise banyodaki 
Bora isimli termosifon, vitrindeki Venüs isimli küçük heykel ve karşı bi-
nada oturan tanımadığı iki çocuktu. Aslında planı son ana kadar tam 
olması gerektiği gibi işledi. Fakat sürpriz hiç beklemediği yerden geldi…

Sınırsız hayal gücüyle örülü Kaçış Planı, yalnız başına yokluk içinde ka-
lınca kendine türlü türlü rutinler ve icatlar uyduran akıllı bir çocuğun 
eğlenceli ve sıcacık öyküsü.

Hayal Kasabası

Kaçış Planı

 � Nazan GÜL  
Akköy İlkokulu 
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Ebe olarak seçilen çocuk elinde mendil ile 
daire olan ve çömelen diğer çocuklar etra-
fında zıplayıp şarkı söyleyerek dolaşır.

Y Yağ Satarım Bal Satarım  

1. Kazanım: Yer değiştirme hareketleri yapar.

2. Kazanım: Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalı-
ğı ve ilişkileri kurarak yapar.

2.2 Kazanım: Geleneksel çocuk oyunlarımızı öğrenir ve oynar.

2.3. Kazanım: Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim 
becerileri gösterir.  

Oyunumuz bir grup oyunudur. Bir kişi ebe olarak seçilir. Diğer kişiler daire olur ve çömelirler. Ebe olan 
kişi, elinde mendil ile çömelenlerin arkalarından zıplayıp şarkı söyleyerek dolaşır.

Yağ satarım , bal satarım, 

Ustam gitmiş ben satarım.

Ustamın kürkü sarıdır. 

Satsam on beş liradır.

Zambak, zumbak, 

Dön arkana iyi bak ...

Ebe şarkının herhangi bir yerinde elindeki mendili  çömelenlerden birinin arkasına bırakır. Şarkıya her-
kes ellerini vurarak (alkışlayarak) eşlik eder. Arkasına mendil bırakıldığını çömelen kişi fark eder ise 
hemen mendili kapıp mendili bırakan  oyuncuyu (ebeyi) aynı yönde kovalar ve ebeye  yetişir ise sırtına 
mendil ile dokunur. Sırtına mendil ile dokunulan kişi daha sonra mendili saklamak için oyuna başlar.

Ebe onun yanına kadar şarkı eşliğinde turunu tamamlar. Mendili alarak  çömelen kişinin sırtına men-
dil ile dokunarak  mendili eline verir. Ebeliği o oyuncuya devreder. 

Oyunumuzun Kazanımları:

Oyunumuzun Oynanma Şekli:

Oyunumuzun Şarkısı Şöyledir:

Çömelen Kişi Mendili Fark Etmez İse?

 � Nergis ÖZÖREN 
Uzmanlar Koleji/Anaokulu Müdürü

 Resim 2: https://www.gencklavye.com/yag-satarim-bal-satarim-oyunu-nasil-oynanir/
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Bilgisayarsız kodlama çocuklara kodlama 
ve algoritma becerileri kazandırılmak için 
geliştirilmiş kodlama etkinliklerinin tamamı-
dır. Bu etkinlikler bazen kartlarla bazen de 
boncuklarla yapılabilir. 

Hama boncukları kullanıp, 
kodlanmış modellerle anah-
tarlık, rozet kitap ayracı, 
magnet, takı gibi tasarım-
lar hatta kendi karakterini-
zi kodlayıp ilginç tasarımlar 
yapabilirsiniz. Üç boyutlu 
nesneleri kodlayıp yaratıcılı-
ğınızı geliştirebilir ve olduk-
ça eğlenceli vakit geçirebilir-
siniz. Hazır mısınız? Haydi 
başlayalım. 

Hoogle Drive: Hama Boncukla Kodlama : 

1-Hama boncuk, hama boncuk tablası, 
2-Yağlı kâğıt, 
3-Ütü ve kodlanacak model.

Hama boncukla yapacağımız ilk aşama seçtiğimiz figüre göre 
boncukları tablaya dizmek. Diyelim ki bir ananas modeli yapmak 
istiyoruz. Rengine göre boncuk seçip tablaya diziyoruz. Boncuk 
dizme işi bittikten sonra yağlı kâğıdı desenin üzerine yerleştirip, 
orta ayarda ayarlanmış, buharı kapatılmış ütüyü üzerine basıp 
dairesel hareketle ütülüyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika ütüleyip soğu-

Kodlama için gerekli olan malzemelerimiz:

maya bırakıyoruz. Boncuklar birbirine geçmiş halde, tabladan çı-
karıyoruz ve pixel görüntülü kodlama etkinliğimiz de bitmiş oluyor. 
Kodladığımız modeli eğer anahtarlık olarak kullanacaksak model-
de belirlediğimiz bir noktayı ince uçlu bir delici ile delip anahtarlık 
halkasını geçirebilir ya da biraz silikonla arkasına yapıştıracağınız 
bir iğne ile rozet olarak kullanabiliriz. Harika bir görüntü… Haydi! 
İstediğiniz karakterleri ve modelleri kodlamaya...

Düşün, Tasarla ve Üret!

 � Azize DURAN  
           Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi
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Glisemik indeks, herhangi bir gıdanın kan şe-
kerini yükseltici etkisi olarak tanımlanmaktadır.

Google Drive: Glisemik İndeks Nedir? 

Glisemik indeks, herhangi 
bir gıdanın kan şekerini yük-
seltici etkisi olarak tanımlan-
maktadır. Gıdalar, referans 
gıda olan glikoz ya da beyaz 
ekmek karşısında sınıflandı-
rılmıştır. Glisemik indeks üç 
gruba ayrılır:   

1.Glisemik indeksi düşük gı-
dalar,          

2. Glisemik indeksi orta dü-
zeydeki gıdalar 

3. Glisemik indeksi yüksek gı-
dalar.                                             

Glisemik indeksi yüksek gı-
dalar, çok hızlı bir şekilde 
bağırsaktan kana geçer, aynı 
hızla insülin refleksi yaratarak 
insülinin çok süratli bir şekil-
de artışına neden olur. Bu da 
bireylerde  kan şekerinin çok 
hızlı düşüşüne neden olmak-
tadır. Yani tokluk duygusu bi-
reyde çok kısa sürmektedir. 
Dolayısıyla glisemik indeksi 
yüksek gıdalar tüketildiğinde 
kan şekerinde ani yükselme-
ler ve ardından hızlı bir dü-
şüş olabilir. Tokluk duygusu 
da kısa sürdüğü için yeni bir 
açlık ortaya çıkar.Aynı şekilde 
glisemik indeksi yüksek olan 
gıdalar tüketildiğinde de insü-
lin çok fazla salgılandığı için 
bireylerde yağlanmaya neden 
olur.

 � Pınar KORKMAZ 
Şaban Temuge M.T.A.L.

Dikkat edilmesi gereken bir başka 
husus da şudur: Gıda ne kadar faz-
la işlenmiş olursa yani ısıl işleme 
ne kadar tabi tutulursa o gıdala-
rın glisemik indeksi o denli artar. 
Bu anlamda yediğiniz ekmek tam 
buğday ekmeği olsa bile ışıl işle-
me tabi tutulduğundan glisemik 
indeksi artar. Dolayısıyla mümkün 
olduğunca az ısıl işlem uygulaması 
yapılmalı ve glisemik indeksi yük-
sek gıdalardan uzak durulmalıdır.

GI düşük olan gıdalara örnek ver-
mek gerekecek olursa, en başta 
kuru fasulye, barbunya, baklagiller, 
nişastasız sebzeler, tatlı patates 
gibi bazı düşük nişastalı sebzeler, 
birçok meyve, tam buğdaylı ekmek 
ve tahıl ürünleri en bilinenleridir. 
Et ve yağlar karbonhidrat içerme-

dikleri için bu gıdalarda  GI değeri 
bulunmamaktadır.  

Düşük GI (55 ya da daha az ): Tam 
buğday taş fırın ekmeği, makarna, 
bulgur, arpa, tatlı patates, mısır, 
fasulye, baklagiller, mercimek, bir-
çok meyve, nişastasız sebzeler ve 
havuç. Orta GI ( 56-69): Tam buğ-
day, çavdar, yulaf, esmer pirinç, 
kuskus...                              

Yüksek GI ( 70 ve daha fazla) : Be-
yaz ekmek, mısır gevreği, pirinç pat-
lağı, hazır yulaf ezmesi, karpuz ve 
ananas, patlamış mısır, tuzlu kra-
ker.

https://www.diyabet.com/diyabetin-tedavisi/
diyabet-tedavisiyle-ilgili-merak-edilenler0/
glisemik-indeks-nedir.html
05.08.2020 Çarşamba  23:00
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İstenilen tablo türü oluşturulduktan sonra, sizin dışınızda katılım-
cıların üzerine yazı yazabilmeleri için bazı ayarlamaları yapmak 
gerekir.

Adım 1. Tablo oluştur

Adım 2. Sayfanın sağ üst bölümünde paylaş tıklanır

Adım 3. Açılan pencerede dosya adı yazılarak kaydet tıklanır

Adım 4. Açılan pencere aşağıdaki gibidir.

 � Mevlüt ERDEM İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Oluşturduğunuz Bir Formu Çok Sayıda Kişiye Nasıl 
Ulaştırabilirsiniz. Anında form üzerinde bilgileri na-
sıl alabilirsiniz?

Google Drive: Google Dokümanlar:  

Diyelim ki, bir form hazırladınız. Velileriniz-
den bilgi almak istiyorsunuz. Öğrenci listesi 
yaptınız. Öğrencilerinizin boy, kilo, doğum 
tarihi, sevdiği yiyecekler vb. bilgileri bir tab-
lo halinde her veliden ayrı ayrı almalısınız. 
Önceleri, gelen verileri bir araya getirmek 
ayrı bir iş yükü oluşturuyordu. 

Açılan sayfanın sol üst tarafında yer 
alan Yeni + sekmesi tıklanır.

Açılan sekmede alt alta google dokü-
manlar, google e-Tablolar, google slayt-
lar yer alır. Hangi tür bir belge oluşturul-
mak isteniyorsa  ilgili sekme tıklanır.

Bağlantıyı alın bölününün altındaki 
link tıklanır. Açılan sayfada link oluş-
turulmuştur. Ancak bu linki hemen 
kopyalamayınız.

Yeni oluşan bu pencerenin sağ alt 
tarafında görüntüleyen seçilidir. 
Eğer oluşturduğunuz forma diğer 
katılımcılar bilgi ekleyeceklerse 
görüntüleyen yanındaki sekme-
den düzenleyen seçilir. Sonrasın-
da tamamlandı tıklanır.

Sonra yeniden form ana sayfası-
nın sağ üst tarafındaki paylaş tık-
lanır. Açılan penceredeki bağlantı 
kopyalanır. Kopyalanan bağlantı 
ilgililere eposta, whatsapp veya di-
ğer iletişim araçları ile gönderilir.

Diyelim ki E-Tablo oluşturarak katılımcılardan 
veri girmelerini isteyeceksiniz.

Yeni + sekmesi tıklanır. Aşağıya doğru açılan 
pencereden Google E-Tablolar üzerine tıklanır. 
Yanda açılan sekmede boş e- tablo ya da şab-
londan tıklanarak tercihinize göre dosya sayfası 
açılır.

Şimdi artık işimiz çok kolay! NASIL MI?

Öncelikle bir “gmail” uzantılı elektronik posta hesabı almanız 
gerekmektedir. 

Öncelikle bir “gmail” uzantılı elektronik posta hesabı almanız ge-
rekmektedir. ……..@gmail.com hesabı aldıktan sonra boş bir GO-
OGLE sayfası açınız. Sayfanınsağ üst bölümünde yer alan

   işaretini tıklayınız. Açılan pencere de   tıklayınız.  Açılan sayfa aşağıdaki gibidir.

Katılımcılar edindikleri linki tıklaya-
rak istenilen bilgileri yazma imkanı 
sağlanmış olur. Böylece çok sayıda 
kişiden alınacak bilgileri sonrasında 
yeniden bir araya getirme zorunlulu-
ğu ortadan kalkmış olur. 23
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Skippity 5 yaş ve üzeri herkesin severek oynayabileceği 
görsel algı, dikkat ve strateji gelişimi sağlayan 2 ile 4 kişi 
arasında oynanabilen bir grup oyunudur. 

SSkippity Oyunu (Atla Topla) 

Oyunda 10x10 birimlik renkli 
bir oyun alanı ve bu alanları 
dolduracak sayıda renkli taşla-
rımız mevcuttur.

Oyuna başlamadan önce tüm 
taşlar oyun alanına yerleştirilir. 
Taşlar, kendi renkleri ve oyun 
alanının renkleri dikkate alın-
madan, rastgele bir şekilde 
yerleştirilmelidir. Oyunu yeni 
tanıyan oyuncular zemindeki 
renge uygun olan taş rengi-
ni yerleştirmeye çalışmakta, 
bunun için zaman kaybı ya-
şamaktadırlar. Oysa renklen-
dirme yalnızca oyunun daha 
eğlenceli bir görünüme sahip 
olmasını sağlamak için yapıl-
mıştır. Taşları oyun alanına yer-
leştirirken dikkat etmemiz ge-
reken tek nokta oyun alanının 
ortasındaki karelerden birini 
boş bırakmamız gerektiğidir. 
Daha küçük yaş gruplarında 
kalın bir çizgiyle ayrılmış orta-
da bulunan 4 kareyi birden de 
boş bırakabilirsiniz. 

Skippity oyunu taşların birbi-
ri üzerinden zıplatılması şek-

 � Bahar SAPAN 
İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu 

linde oynanan bir oyundur. Orta 
kısımda bıraktığımız boşluklar 
yardımıyla sırası gelen oyuncu zıp-
latmaya uygun olan taşı diğer ta-
şın üzerinden atlatır ve üzerinden 
atladığı taşı alıp önünde bulunan 
renkli alana, rengine uygun şekil-
de yerleştirir. Taşlar, uygun boş-
luklar olması durumunda, atlaya-
bildiği kadar taşın üzerinden atlar. 
Üzerinden atlanan tüm taşlar da 
oyuncunun kendi bölgesindeki 
alana, renklerine uygun olarak üst 
üste dizilir. 

Oyuncu kendi bölgesindeki tüm 
renklerden 1 taş toplamışsa eğer 
‘’1 puan’’kazanır. 2 ve üzeri puan 
için de yine aynı mantıkla her renk-
ten 2 ve üzeri kadar taşı üst üste 
dizmesi gerekmektedir. Oyunun https://www.egitimdizayn.com/skippity

08.08.2020, Cumartesi, Saat: 15:01

stratejik düşünme gerektiren kıs-
mı da burada devreye girmektedir. 
Örnek verecek olursak kendi alanı-
nızda bulunan 5 renkten 4’ünde 4 
taş, 1’inde ise yalnızca 1 taş var; o 
zaman bu oyundan alacağınız pu-
an yalnızca 1’dir. Dolayısıyla oyun-
cular çok taş toplamaya çalışırken 
aynı zamanda kendileri için gerekli 
olan taş rengine de dikkat etmek 
durumundadırlar. 

Yerde artık üzerinden zıplatarak 
toplanacak taş kalmadığında en 
çok puanı olan oyuncu oyunu ka-

zanır. Eşitlik olduğunda ise örneğin 
2 oyuncu da her renkten 5 er tane 
taş topladı. Ancak birkaç renkten 
fazlalıkları mevcut. Bu durumda 
fazlalık taşlar sayılır. En çok taşı 
toplayan oyuncu oyunu kazanır.
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Evde olduğumuz bu günlerde hem hobilerimizi keşfetmek hem de ai-
lece vakit geçirmek için güzel bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz ile hem 
atıl durumdaki malzemelerimizi değerlendireceğiz, hem evimizi güzel-
leştireceğiz, hem hobimiz olacak, hem de çocuğumuz bir canlının sorum-
luluğunu alacak.

Dikiş kutumuza çocuğumuz ile birlikte topraklarımı-
zı koyuyoruz , içerisine kaktüslerimizi yerleştiriyoruz. 
Çocuğumuz ilk can suyunu da verdiği zaman çiçeğimiz evi-
mizde ya da balkonumuzda yerini alıyor.

Malzemelerimiz:

 � 1 adet dikiş kutusu

 � Toprak

 � Kaktüs

 � Esra ÜLTAY GÜNDÜZ  
         Gaziosmanpaşa İlkokulu

ÇOCUKLARIMIZ İLE BALKONLARIMIZI 

ÇİÇEKLENDİRMEYE NE DERSİNİZ?

ÇİÇEKLENDİRME

25
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Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecinde Eğitim 
Hayatımızı Kolaylaştıran Web 2.0 Araçları

Çağımızda birçok etkinlik 
elektronik ortamlarda ya-
pılmaktadır. Özellikle salgın 
döneminde eğitim öğretim 
faaliyetleri de uzaktan eği-
timlerle gerçekleştirilmiştir. 
Buna bağlı olarak uzaktan 
eğitim faaliyetlerinde birçok 
web araçlarına ihtiyaç duyul-
duğu ortaya çıkmıştır. Gerek 
yönetici ve öğretmenlerimiz 
gerekse öğrencilerimiz bir çok 
Web 2.0 aracını kullanabildi-
ği bilinmektedir. 

eSIRA DIŞI Dergimizin bu sa-
yısında sizlere faydalı olaca-
ğını düşündüğümüz birkaç 
Web 2.0 aracını tanıtacağız

Google Drive: Google Form: 

Google Form 

Hard Disk ve Flash Disk olarak adlandırılan hafıza bellek taşıyıcılar 
dijital hayatın vazgeçilmez araçlarıdır. Zaman zaman bellek taşıyı-
cılarımızı kaybettiğimiz gibi bazen de farklı bilgisayarlarda kullanım 
sonucunda virüs nedeniyle özelliğini yitirdiğini birçoğumuz yaşadık. 
Bu nedenle gerek kaybolmaya karşı gerekse virüs problemini orta-
dan kaldırma amacıyla bir dosya veya klasörü farklı bilgisayarlara 
taşıma işini artık GOOGLE DRIVE üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. 
NASIL MI?

Öncelikle bir “gmail” uzantılı elektronik posta hesabı almanız ge-
rekmektedir. ……..@gmail.com hesabı aldıktan sonra boş bir GO-
OGLE sayfası açınız. Sayfanın sağ üst bölümünde 

yer alan   işaretini tıklayınız. Açılan pencere de   tıklayı-
nız.  Açılan sayfa üstteki gibidir.

Bu alanda sol üst tarafta yer alan   
sekmesi tıklandığında açılan pencerede is-
tenilen sekme “Diğer” tıklanarak yan tarafta 
açılan pencereden “Google Formlar” tıklanır.

GOOGLE FORM: Hızlı ve pratik bilgi toplama yöntemi (Anket)

 � Mevlüt ERDEM İl Milli Eğitim Müdürlüğü 26
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İstenilen bilgi zorunlu ise ilgili alanın sağ alt tarafında yer alan “gerekli” buto-
nu aktif hale getirilir. Tüm sorular tamamlandığında sayfanın sağ üst tarafın-
da yer alan ayarlar sekmesi tıklanır.

Yanda örneği görülen açılan sayfadan bağlantı link tuşu tıklanır. Bağ-
lantı linki kopyalandıktan sonra katılımcıların iletişim bilgilerine göre 
ister e posta adreslerine isterse whatsapp numaralarına gönderilir.

Açılan pencere yandaki gibi-
dir. Forma bir başlık yazıldıktan 

Soru veya istenen bilgi sayısı birden fazla olacaksa formun dış tarafında yer 
alan + sekmesinden yeni başlıksız soru açılır. Sorulacak soru sayısına göre 
form çoğaltılır. Aynı zamanda görsel fotoğraf ve video ekleme yapılabilir,  bö-
lüm eklenebilmektedir.

Forma bir başlık yazıldıktan sonra formu dolduracak olan kişinin neden bu formu dolduracağına yönelik içeriğin-
den kısa açıklama yapılması önemlidir. Daha sonra “başlıksız soru” belirlenir ve istenen bilginin soru türüne göre 
çoktan seçmeli veya kısa cevaplı olması yandaki sekmeden seçilir.

Katılımcılar ilgili linke tıklayarak forma ulaşırlar. Doldurulması gere-
ken alanları doldururlar. İşlem tamamlandıktan sonra GÖNDER sek-
mesine tıklayarak işlemi tamamlamış olurlar.

Açılan sayfada yer alan “e posta adreslerini toplamak” istiyorsanız ilgili sekmeyi aktif hale getirimek 
gerekir. Formu dolduracak kişi sadece 1 kez doldurması isteniyorsa ilgili tercih işaretlenir. Katılımcıla-
rın formu gönderdikten sonra yeniden düzenleme hakkı verilecekse ilgili bölüm aktifleştirilir. Katılımcı 
tek yanıtla sınırlandırılacaksa ilgili bölüm işaretlenir. Özet tablo ve grafiklerin görülmesi isteniyorsa ilgili 
bölüm işaretlenir. Daha sonra kaydet tuşu tıklanır. Sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan GÖNDER 
tuşu tıklanır.

Verilen süre dahilinde gelen bilgiler online ortamda otomatik olarak 
saklanır. Bilgi toplayan veya anket düzenleyen kişi en son tüm bilgileri 
görebilmek için aynı formu açar. Açılan sayfanın orta üst bölümünde 
“yanıtlar” sekmesini tıklar. Gelen yanıtları grafik olarak görebilir.

Eğer yanıtlar veya bilgiler belge olarak yazdırılacaksa, hemen sayfanın üst sağ tarafında yer alan “excel” işareti olan 
E Tablo oluşturma sekmesi tıklanır. Oluştur tıklanarak veri tablosu oluşturulmuş olur.

YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜYALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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RESFEBE NEDİR?

Resfebe bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük öbekleri ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir oyundur. Resfebe; anla-
tımında kullanılan resimlerin, harf ya da kelimelerin, duruş yönünden biçimine, yazı karakterine kadar her durumun değerlendirilmesi 
ve düşünülmesi gereken bir oyundur.Çözüm aşamasında zihinsel gelişime katkısının yanı sıra resfebe üretiminin de zihinsel gelişime 
katkısı büyüktür. 

CEVAPLAR: 

RESFEBE

1

4

7

2

5

8

3

6

9

 � Nazan GÜL  
Akköy İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni

Cevaplar:  1. Pilav  2. Kaykay  3. Kavun  4. Adam  5. Eldiven  6. Elmas  7. Ayran  8. Ağaçkakan  9. Sarı

(Eğitim ve Teknoloji Sayfasından Alıntı  26.08.2020) 
Toybazz Resfebe Oyun Kartlarından alıntı yapılmıştır 26.08.2020
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 Malzemeler
 � Karton parçası
 � Makas
 � Gazoz kapakları
 � Yapıştırıcı (ya da sıcak silikon)
 � Çeşitli boyalar, dekorasyon için  kullanılabilecek malzemeler.

Yapımı

Kartona gerekirse uygun bir materyal kul-
lanılarak oval köşeli, simetrik ve geniş bi-
rer şerit çizin. Tam ortasından ikiye kat-
landığında kastanyetin şekli oluşacaktır.

Bu aşamada  eldeki boya, kalem ve diğer 
malzemeleri kullanarak elinizdeki karton-
ları dilediğiniz gibi dekore edin.

Eldeki kartonlar dekore edildikten sonra 
gazoz kapaklarını kartonların içine üst 
kısımları birbirine bakacak şekilde yapış-
tırın. Bu aşamada dikkatli olmak şartıyla 
sıcak silikon kullanabilirsiniz.

Yapıştırıcı veya silikon kuruduktan sonra 
kastanyetler kullanıma hazır olacaktır. 
Sınıf içinde yaptığınız birçok müzik, dra-
ma, veya ritim etkinliğinde kullanabilirsi-
niz.

 � Şeyda ZAMAN 
İbn-i Sina Özel Eğitim 

Uygulama Merkezi

KENDİN YAP

MÜZİK
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Learning Apps:Learning Apps: 

Eğitimde teknoloji kullanı-
mındaki temel amaç, mev-
cut şartları iyileştirmek ve 
eğitim-öğretimin kalitesini 
arttırmaktır. Teknolojik ye-
nilikler bizleri zaten sürekli 
teknolojik gelişime itmek-
teydi ancak Covid-19 salgını 
sürecinde eğitimde teknoloji 
kullanımının önemini da-
ha  iyi anladık. Bizler de bu 
süreçte siz değerli meslek-
taşlarımıza eğitimi özellikle 
de uzaktan eğitimi zengin-
leştirecek araçları tanıtmak 
istedik. Hemen tıklayıp öğ-
rencileriniz için etkileşimli 
içerikler geliştirmeye başla-
yabilirsiniz.

 � Nevin KUMAT 
Termal Halk Eğitimi Merkezi

LearningApps.org, etkileşimli öğe-
lerle eğitim ve öğretim süreçleri-
ni desteklemek için yapılmış bir 
Web2.0 uygulamasıdır.( Web 2.0, 
kullanıcıların da içerik geliştire-
bildiği, birbirleriyle işbirliği yapa-
bildiği, kullanıcılar arasında bilgi 
ve fikir alışverişini destekleyen 
ikinci kuşak web platformu olarak 
tanımlanmaktadır (McLoughlin& 
Lee, 2007)) 

https://mindprintlearning.com(25.08.2020) 
https://learningapps.org  (25.08.2020)

https://learningapps.org/

Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi EtkinliklerUzaktan Eğitimde Çevrimiçi Etkinlikler

Sizler de hiçbir ön bilgiye ihtiyaç 
duymadan öğrencileriniz için etkile-
şimli uygulamalar geliştirebilirsiniz.
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RIDDLES

Which is faster, hot or cold? cold. You can catch cold easily 

Where can you find cities, towns, shops, and streets but no people? A map

What kind of dogs never bite? hot dog

What wears a cap but has no head? a bottle

Why is six afraid of seven? Because seven eight (ate) nine
What is never used until it’s broken? an egg

Why did I throw the butter our of the window? Because I wanted to see the butterfly

What starts with “e”, ends with “e” and has only one letter? An envelope

What starts with “t”, ends with “t” and is full of “t”? a teapot

How many months have 28 days? All

When is your uncle’s sister not your aunt? when she’s your mother

What can you hold on your left hand, but not inyour right hand? your right hand 

What man can not live inside a house? A snowman

 � Meltem AKDENİZ 
Şaban Temuge M.T.A.L.

Answer:

Answer:

Answer:Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:

Answer:
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KKulami 

Kulami oyunu, içleri küçük yarım 
daire şeklinde oyulmuş farklı tab-
lalardan ve kırmızı-siyah olmak 
üzere iki değişik renkleri bulunan 
misketlerden oluşmaktadır. Oyun 
başlangıcında düz bir zemin üze-
rine bu tablalar ister kare isterse 
de birbirinden faklı şekiller oluş-
turulacak biçimde yan yana geti-
rilerek bir bütün haline getirilir.

İlk farklı varyasyonu budur. Daha 
sonra ilk misket boş deliklerden 
istenilen her hangi birine yerleşti-
rilebilir. Bunun ardından konacak 
misketler için ise bir takım kural-
lar bulunmaktadır. İlki, kişi kendi 
misketini rakibin misketinin bu-
lunduğu yatay ya da dikey bölüm-
lerine yerleştirmek zorundadır. 

 � Mevlüt ERDEM 
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kulami için bir diğer kural ise ra-
kibin misketinin bulunduğu tabla 
üzerine ilk seferde bir misket ko-
namaz. Ayrıca yine ilk sefer hangi 
tabla üzerine misket konmuş ise 
kişi ikinci seferde aynı tabla üze-
rine misket koyamaz.

Daha sonraki ellerde ise istediği 
gibi davranma şansına sahiptir. 
Kulami oyunu bu şekilde yatay 
ve dikey olarak devam eder. Ta 
ki tabla üzerinde misket konacak 
yer kalmayana kadar. Puan siste-
mi ise şöyledir; örneğin 4 delikli 
bir tabla üzerinde kişi rakibinden 
fazla misket koymayı başarmış 
ise, yani mesela 3 miskete 1 mis-
ket gibi, o zaman rakibin koyduğu 
misket de dâhil edilmek sureti ile 
kişi 4 puanı alır.

https://www.egitimdizayn.com/kulami

Yerde artık üzerinden zıplatarak 
toplanacak taş kalmadığında en 
çok puanı olan oyuncu oyunu 
kazanır. Eşitlik olduğunda ise ör-
neğin 2 oyuncu da her renkten 5 
er tane taş topladı. Ancak birkaç 
renkten fazlalıkları mevcut. Bu 
durumda fazlalık taşlar sayılır. En 
çok taşı toplayan oyuncu oyunu 
kazanır.

Ancak 4’lü bir tabla üzerinde 2’ye 
2 misket kalmış ise o zaman o 
tabla üzerindeki puanlar geçerli 
sayılmaz. Kulami, tablalarla hem 
her seferinde farklı şekiller oluş-
turularak hem de farklı puanla-
ma sistemleri kullanılarak daha 
zevkli ve rekabetçi bir oyun hali-
ne getirilebilir.

Örneğin oyun sonunda en büyük 
tabla içinde misketi bulunan kişi, 
eğer tablalar birleşik ise çıkarma 
işlemi ile artı bir puan kazanma 
hakkında sahip olur. Çocuklar 
için hem zekâ gelişimi hem de 
stratejik düşünme yeteneği ka-
zandıran oyun için artı bir puan 
da, eğer oyun sonunda bir kişi 5 
ve üzeri aynı sıra yapabilmiş ise 
bonus puan alma hakkı kazan-
masıdır.

Kulami, özellikle oyunculara sunduğu birbirinden fark-
lı versiyonlar eşliğinde değişik yollar düşündürtmeye 
yönelten keyifli bir strateji oyunudur. 9 yaş ve üzeri ço-
cukların zekâ gelişimlerinde, olaya bambaşka açılardan 
bakabilme yeteneklerinde ve görsel hafızalarında büyük 
gelişim kat etmesine yardımcı olmaktadır.
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Çözüm

Sudoku büyük küçük her yaştan insanın oynayabileceği, 
akıl ve mantık yürütme esasına dayanan bir zeka oyunudur. 

Aşağıda  gördüğümüz 6x6 bo-
yutlarında  sudokudur. 6x6 
Klasik sudoku, 6 satır, 6 sütun 
ve 6 bölgeden oluşmaktadır. 1 
den 6 ya kadar rakamlar  kul-
lanılmaktadır.Koyu renkle gös-
terilen bölgeleri çitle çevrilmiş 
bahçeler olarak da düşünebi-
liriz.

Sudoku sorularında bazı rakamlar  su-
doku içine yerleştirilmiş olarak verilir. 
Daha sonra belirlenmiş 3 temel kurala 

 � Figen İPEKÇİ 
Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu

SSudoku 

Sudoku büyük küçük her yaş-
tan insanın oynayabileceği, 
akıl ve mantık yürütme esa-
sına dayanan bir zeka oyunu-

dur. Problem çözme becerisi 
arttıran, hafızayı kuvvetlen-
diren, odaklanmayı arttıran 
en popüler zeka  oyunların-
dandır.Oyun ilk olarak 1984 
yılında Japonya’da oynan-
mıştır. Japon dilinde, sayı-
ların tek olması anlamına 
gelen “suuji wa dokishin ni 
kagiru” sözcüklerinin kısalt-
ması olan sudoku, geçmişte 
sadece Japonya ile sınırlıy-
ken; günümüzde tüm dünya 
ülkelerine ulaşmıştır.18 fark-
lı türü vardır. En çok bilineni 
klasik sudokudur.

Klasik Sudokuyu Tanıyalım

Üç Temel Kural uygun olacak şekilde rakamları yerleştirmemiz istenir.Kurşun 
kalem ve silgini hazırlayarak işe başlayabilirsin.

* Her satırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece 
birer defa yer almalıdır.

* Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sade-
ce birer defa yer almalıdır.

* Her 6 bölgede(bahçede)  tüm rakamlar bulunmalı ve bu 
rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.Oyunda ipucu için 
verilen rakamlar ne kadar çoksa oyun o kadar kolay olur.Her 
kutu dolduğunda satır, sütun veya bölgelerde tekrar eden 
sayılar varsa silip tekrar başlamalısın.Oyunun tek çözümü 
olduğundan kurallara uygun yerleştirdiysen çözümü doğru 
yapmışsındır.

www.bilgihanem.com alıntı yapılmıştır 21.08.2020
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Duct and Washi 
Tape Bracelets

INSTRUCTIONS

This DIY jewelry project lets kids create unique bracelets they’ll love 
to wear. Simply use decorative tapes and leftover electrical wire to 
create duct and washi tape bracelets.

Both boys and girls love colorful bracelets. Have them make their 
own creations using a variety of decorative tapes. We have three diffe-
rent methods to choose from.

 TOOLS                              MATERIALS

*wire cutters                          * scraps of bendable electrical wire     

*scissors                                  * colorful duct tape

*small jar or glass               * colorful washi tape

STEP 1 

Bend Wire

Use a glass jar to bend the electrical wire into a circle large enough to 
fit over your wrist

STEP 2 

Custom Fit

Use wire cutters to snip to length.

STEP 3 

Full Circle

Push the ends of the wire together until they touch, and secure 
with a small piece of duct or washi tape.
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STEP 4 

Line the Inside

Cut a piece of washi tape the length of the bracelet. Keeping the wire in the 
middle, press the tape along the inside of the ring

STEP 5 

Wrap Around

Carefully add another piece of washi tape to the outside of the brace-
let, joining the two sticky sides. Do this twice to add extra sturdiness.

STEP 7 

Make a Triple-Band Bracelet

Make three wire circles and tape the ends together.

STEP 9 

Work in Sections

Using smaller pieces of washi, wrap one section at a time around 
the bracelet, making sure the wires stay separated.

STEP 6

Pinch Together

Using your fingertips, pinch the edges of the tape together, allowing the 
wire to bulge in the middle.

STEP 8

Wrap Vertically

Using your fingers as a support, space the three rings apart. Wrap the 
washi tape across and under the three bands to cover both sides.

YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜYALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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STEP 10 

Wide Bangle

Work around the bracelet until the wires are covered. Add several more layers 
of tape to create a thicker bangle.

STEP 11 

Make a Duct Tape Bracelet

Cut the wire to size and place in the middle of a piece of duct tape with 
an extra inch on each end

STEP 13 

Two-Toned Tape

Turn the bracelet over and add a long strip of washi tape to 
the center of the duct tape.

STEP 15 

Tape Pattern

Using the washi tape, cut a small vertical piece to place over the 
seam. Continue the pattern around the band at 1-inch intervals

STEP 12

Double-Sided

Cut a thinner piece of duct tape that is slightly shorter than the wire. Lay 
it on top of the wire, centered on top of the original piece of tape. Fold the 
exposed side edges, and do the same on one end.

STEP 14

Bend and Shape

Bend the wire to shape the bracelet. To complete the circle, press the sti-
cky side to the completed end.

 � Meltem AKDENİZ  Şaban Temuge M.T.A.L.

YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜYALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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8D (8 Dimensions), yani 8 boyutlu müzik

88 Boyutlu Müzik 

8D (8 Dimensions), yani 8 boyutlu mü-
zik. Müziğe eklenen farklı efektlerin 
sağ, sol, ön ve arkada dolaştırılmasıy-
la, müziği sanki beyninizin içerisinde 
çalıyormuş gibi hissediyorsunuz. 

8D müzik dinlerken mutlaka kulaklık takma-
lısınız yoksa bir anlamı kalmıyor. Gerçekten 
büyüleyici bir deneyim. Ben çok beğendim 
doğrusu. İnternette 8D müzik diye aradığı-
nızda karşınıza bir çok şarkı çıkıyor. İşte siz 
birkaç örnek: 

İyi eğlenceler.

 � Şeyda ZAMAN 
İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezi
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Kaynaklar: 
https://uzaykasifi.com/venus/ 
https://www.webtekno.com/haber/amp/91541 
https://www.magmadergisi.com/bilim-haberleri/venuse-gitmek-neden-zor
https://www.teknolojioku.com/amp/guncel/venus-hakkinda-hic-duymadiginiz-7-ilginc-bilgi 
Fotoğraf -1: https://uzaykasifi.com/venus/ 
Fotoğraf -2: https://www.uzay.co/venuse-gonderilen-uzay-araclari/ 

Venüs, Merkür’den sonra Gü-
neş’e en yakın gezegen olması-
nın yanı sıra parlaklığıyla Güneş 
ve Ay’dan sonra üçüncü sırada 
yer alıyor. Bulutsuz bir gecede gö-
rebildiğiniz en parlak yıldız O. 

Venüs, ismini Antik Roma’nın aşk 
ve güzellik tanrıçasından alıyor. 
Venüs, Güneş Sistemi’nde  kadın 
isim taşıyan tek gezegen. Ona ve-
rilen bu ismin “gökyüzünün par-

lak kraliçesi” anlamına geldiği 
düşünülüyor. Tek bir ismi yok Ve-
nüs’ün. Zühre, Çoban Yıldızı, Sa-
bah Yıldızı gibi isimler de verilmiş 
bir zamanlar. Antik gökbilimciler 
ise, ona gündüzleri görüldüğün-
de “Phosphorus”, geceleri görül-
düğünde ise “Hesperus” adını 
vermişler. Çünkü onu hem gece 
hem de gündüzleri görünen iki 
ayrı gök cismi zannetmişler. 

Dünya ile boyut ve kütlesi yak-
laşık olarak aynı olduğundan 
Venüs’e Dünya’nın ikiz kardeşi 
deniyor. Ancak biraz yaşlı bir ikiz 
kardeş. Her iki gezegen de 4,5 
milyar yıl önce oluşmuş olsa da 
bilim insanları, Venüs’ün ortala-
ma yüzey yaşının 700 milyon yıl 
olduğunu düşünüyor. Bu da Dün-
ya’dan en az dört kat yaşlı olduğu 
anlamına geliyor. 

Venüs, hakkındaki ilgi çekici so-
rulardan bir tanesi de Venüs’te 
yaşam olup olmadığı sorusu. Gü-
nümüzden iki milyar yıl önce, Ve-
nüs’ün okyanuslarla kaplı olduğu 
düşünülüyor. Yani, bir zamanlar 
Dünya gibi Venüs’te de yaşam bu-
lunma ihtimali var. Bu ihtimal de, 
uzay araştırmalarında Venüs’ü bi-
lim insanlarının odağına çekiyor. 
Uzay bilimciler için özel bir yeri 

Venüs’ü Sıra Dışı Kılan Ne?  

Neden Güneş Sistemi’nin En Sıcak Gezegeni?  

Neden Diğer Gezegenlerin Aksi Yönünde Dönüyor?  

Teoriler, Gerçekler… 

DÜNYA’NIN İKİZİ VENÜS HAKKINDA BİLİNMEYENLER 
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Kaynaklar: 
https://uzaykasifi.com/venus/ 
https://www.webtekno.com/haber/amp/91541 
https://www.magmadergisi.com/bilim-haberleri/venuse-gitmek-neden-zor
https://www.teknolojioku.com/amp/guncel/venus-hakkinda-hic-duymadiginiz-7-ilginc-bilgi 
Fotoğraf -1: https://uzaykasifi.com/venus/ 
Fotoğraf -2: https://www.uzay.co/venuse-gonderilen-uzay-araclari/ 

olan Venüs, tam da bu yüzden 
bir uzay aracı tarafından ziyaret 
edilen ilk gezegen olma unvanı-
na sahip. İlki 1962’de gerçekleş-
tirilen bu ziyaretlere yıllar içinde 
elbette yenileri eklendi ve Venüs 
hakkında birbirinden ilginç ger-

çekler ortaya çıktı. Bunlardan 
biri, gezegenin büyük bir volka-
nik patlamayla karşı karşıya kal-
mış olduğunu gösteriyor. Ancak 
bu patlamalar, Dünya’dakinden 
biraz farklı. Gezegenin iç yapısı 
Dünya ile benzer olsa da tektonik 

plakaların bulunmayışı Venüs’te-
ki volkanları farklı kılıyor. 

Venüs aynı zamanda Güneş Sis-
temi’ndeki en sıcak gezegen. 
Adeta bir ateş topu… Güneş’e en 
yakın gezegen Merkür olmasına 
rağmen, Venüs bu unvanını da 
ona kaptırmamış. Venüs’ün yü-
zey sıcaklığı, 470 dereceye ulaşa-
biliyor. Bunun nedeni atmosferin-
de bulunan yoğun karbondioksit 
gazı. Bu gazın oluşturduğu sera 
etkisi, Güneş’ten gelen ısının 
gezegenden uzaklaşmasına izin 
vermiyor. 

Venüs’ün sıra dışılığı, Güneş et-
rafında izlediği yolda da kendini 
gösteriyor. Güneş Sistemi’ndeki 
diğer gezegenlerin aksi yönünde 
dönen Venüs’ün, neden böyle 
bir yol izlediği ise hala bir gizem. 
Kim bilir, belki gelecekteki araş-
tırmalar bu sorunun ve onlarcası-
nın daha cevabı olabilir. Kim bilir 
belki de Venüs bize uzaydaki gi-
zemlerin kapısını aralayabilir. Ne 
dersiniz? 

Venüs’e Venüs’e 

gönderilen ilk 

uzay aracı 

 � Özgül Mutluer 
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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1605 ve 1615’te iki bölüm ha-
linde yayımlanan roman, İspan-
yol edebiyatının en akıcı ve belki 
de dünya edebiyatındaki en çok 
tanınan eseridir.  Bununla da 
kalmayarak Don Kişot modern 
Batı edebiyatının en kayda de-
ğer romanlarından biri olarak da 
kabul edilebilir.

Cervantes, Don Quijote’yi 1598’ 
de, yani elli yaşını aştığı bir sı-
rada kaleme almaya başlamış 
ama eserin ilk cildi 1605 yılın-
da yayınlanmıştı. Cervantes ‘in 
bu romanı o zamanlarda bile 
bir hayli ilgi görmüş ama yazar 
ikinci cildini on yıl sonra yazma-
ya başlamış ve eserin ikinci cildi 
de 1615 yılında yayınlanmıştı.
Roman’ın yazıldığı yıllarda Batı  
kültüründe şövalyelik hala de-
vam etmekte ama artık son ne-
feslerini de vermekteydi. Buna 
mukabil şövalyelik ruhu ile ilgili 
anlatılar, efsaneler ve söylenti-
ler hala canlı bir durumdaydı.

Çeşitli zamanlarda dün-
yanın en iyi romanı da 
sayılmış olan Don Kişot 
Norveç Nobel Enstitüsü’n-
de, dünyaca ünlü yüz ya-
zar tarafından, dünyanın 
en iyi kurgu eseri seçildi.

DonDon Kişot 

 � Segah GÜMÜŞ 
Yalova Atatürk Bilim 

Sanat Merkezi

Don Kişot romanı, artık yok olmak 
üzere olan üzere olan şövalyeliği, 
alaylı bir dille eleştiren şövalyelik 
ile ilgili söylentilere, şövalyeler 
hakkında alışılmış yaklaşımların 
dışında ve şövalyelerin kahra-
manlıklarını anlatmak yerine,  şö-
valyelik ile alay eden bir romandır. 
Bu açıdan Don Kişot’un şövalye-
lik ruhuna yaklaşımı ezber bozan 
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım biçi-
mi aslında batı edebiyatı için pek 
de yeni bir yaklaşım değildir. Batı 
edebiyatında sahte kahraman-
lara ve onların komik durumlara 
düşmelerine yer veren şiir ve ti-
yatro türleri eskiden beri vardır. 

Don Kişot’un özelliği bu konunun 
bir roman şeklinde dile getirilmiş 
olmasıdır.

Roman hayal dünyasında yaşayan 
Don Kişot’un hayalleri ile gerçeği 
iç içe anlatmaktadır. Roman daha 
ziyade hayal dünyasındaki düş-
manlara savaşan Don Kişot’un 
içine düştüğü komik öğelere da-
yanmaktadır.

İspanyol Edebiyatı’nın en ünlü 
romanlarından biri olan, hemen 
hemen bütün dünya dillerine çev-
rilmiş olan Don Kişot’un ilk cildi 
1605′te, ikinci cildi 1614′te ya-
yımlanmıştır. Don Kişot Batı ede-
biyatındaki hikâyecilik geleneğin-
den modern romanlara geçişin 
ilk ve en önemli adımlarından biri 
kabul edilmektedir. Bu bakımdan 
Cervantes, Don Kişot romanıyla 
modern romanın kurucusu sayıl-
maktadır. 

Pek çok dile çevrilen eser Reşat 
Nuri Güntekin tarafından kısaltıl-
mış olarak çevrilmiş, romanın tam 
çevrisi Bertan Onaran tarafından 
yapılmıştır.

DON KİŞOT HAKKINDA
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rinden tanıdığımız Eddie Murphy 
seslendirirken, yaklaşık 15 mil-
yon Euro harcanan filmin, Hol-
ywood filmlerinin hâkimiyetine 
meydan okuması bekleniyor.” [3]

Çeşitli zamanlarda dünyanın en 
iyi romanı da sayılmış olan Don 
Kişot Norveç Nobel Enstitüsü’n-
de, dünyaca ünlü yüz yazar ta-
rafından, dünyanın en iyi kurgu 
eseri seçildi.

Cervantes’i anlatan bir sunuş ya-
zısında şu cümleler yer almakta-
dır.  “İnsan hayatında üç kez Don 
Kişot’u okumalıdır. Kahkahanın 
bolca dudaklara fırlayıp duygula-
rı harekete geçireceği gençlikte, 
mantığın hâkim olmaya başladığı 
orta yaşta ve her şeye felsefe açı-
sından baktığı ihtiyarlıkta.”

“Don Kişot’un animasyon versi-
yonu çok yakında, İspanyol izle-
yiciyle buluşacak. Cervantes’in 
ünlü eserinde, Don Kişot’un yüz-
lerce sayfa tutan maceraları, ani-
masyon versiyonunda 80 dakika-
ya sığdırıldı. Don Kişot’un atını ve 
aynı zamanda Sanço Panza’nın 
eşeği Rosinante’yi, Shrek serile-

DON KİŞOT İLE İLGİLİ İLGİNÇ NOTLAR

FİLM UYARLAMALARI

KONU

Eser hakkında birçok film çevril-
miş, roman filme uyarlanmıştır. 
Bunlar arasında en önemlileri “ 
Don Kişot’u Öldüren Adam (2018 
yapımı )” 2015 ve  Don Kişot 
(2000 yapımı ) filmleridir.

La Mancha’da yaşayan ve olan 
50’li yaşlarındaki emekli bir 
adam olan Don Kişot, emekli ol-
duktan sonra kendisini roman 
okumaya adamış,  şövalyeleri an-
latan kitaplara takıntılı bir adam 
haline gelmiştir. Üstelik romanlar-
da anlatılan ve yazılan her şeyin 

doğru olduğunu sanmaktadır. Bu 
takıntıları onu yavaş yavaş şöval-
ye olmak ve şövalyeler gibi kahra-
man olmak fikrine götürmektedir. 
Don Kişot Sancho Panza ve Ro-
sinante ile birlikte şövalyelik ile 
ilgili hayaller tasarlamaya başla-
mıştır.  Etrafındaki insanlar yavaş 
yavaş onun çıldırdığını düşünme-
ye başlamıştır.

Dulcinee du Toboso, Don Kişot’un 
hayalinde canlandırdığı ve onunla 
birlikte maceralar kurduğu sevgi-
lisidir. Don Kişot, yani Senyor Ke-
sada; halkını, vatanını çok seven 
bir insan olduğu için Sancho Pan-
za’yı da yanına alarak Don Kişot 
adlı bir şövalye gibi davranmaya 
başlar.  Kendisini mazlumları ko-
ruyan, kötülere göz açtırmayan 
kahraman bir şövalye zannetme-
ye başlamıştır.

“Don Kişot romanında dönemi 
biten bir toplum düzenini yeniden 
yaşatmanın olanaksızlığı anlatıl-
maktadır. “

Alıntı: 

https://edebiyatvesanatakademisi.com/yabanci-roman-ozetleri/
don-kisot-hakkinda-ozeti-ve-cervantes-in-hayati/4297
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