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KİTAP DÜNYASI
BOOK WORLDBOOK WORLD

LOGILIFEKIDS OKUMA / READING

TABIAT KÂŞIFLIĞI ŞIMDI BAŞLIYOR – ÇILLI ÇIRPI 1
Kudret Ayşe Yılmaz’ın yazdığı, çizimlerini ise Zeynep 
Kalkan’ın yaptığı “Tabiat Kâşifliği Şimdi Başlıyor – Çilli Çirpi 
1”, Ötüken Neşriyat etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitap, karnesinde kırık not olduğu için üzülen Çilli 
Çirpi’ye, öğretmeninin keşif ödevi vermesiyle öğrendiklerini 
anlatıyor. Böylelikle Çilli Çirpi hem köy hayatını hem de 
hayvanları yakından tanıma şansı elde ediyor. Okurları, 
güzel bir köy macerası bekliyor. Ancak kitap bitince serüven 
bitmiyor. Kitabın sonunda okurlar için sürprizler de saklı.   

Penned by Kudret Ayşe Yılmaz and illustrated by Zeynep Kalkan, “Tabiat Kâşifliği 
Şimdi Başlıyor – Çilli Çirpi 1” has hit the shelves.

The book starts with the story of Çilli Çirpi, who is upset because she has bad 
grades on her report card. Her teacher assigns her exploratory homework. In 
this way, Çilli Çirpi gets the chance to get to know both village life and animals 
closely. A beautiful village adventure awaits its readers. However, the adventure 
does not end when the book comes to an end. At the end of the book, there are 
surprises waiting for the readers.

BEKLEMEYECEĞIM IŞTE!

Yazarının Görkem Kantar Arsoy olduğu 
“Beklemeyeceğim İşte” kitabı, Yapı 
Kredi Yayınları tarafından çıkarıldı. 
Melis Gökçen’in resimlediği kitap, 
dondurma yemeyi çok seven Tibo’nun 
sabırsızlığını anlatıyor. Bir gün Tibo’nu 
yaşadığı mahalleye 
dondurma arabası 
geliyor, o da koşarak 
yanına gidiyor. Ancak 
dondurma arabasının 
önünde upuzun bir kuyruk 
var. Bunu gören Tibo 
beklemek istemiyor ve 
huysuzluk yapıyor. Fakat 
bu bir işe yaramıyor.  

Penned by Görkem Kantar Arsoy, 
“Beklemeyeceğim İşte” has been 
published by Yapı Kredi Yayınları. 
The book, which has been illustrated 
by Melis Gökçen, tells about the 
impatience of Tibo, who loves eating 
ice cream. One day, an ice cream 
truck comes to the neighborhood 

where Tibo lives, and 
he runs to it. However, 
there is a long queue in 
front of the ice cream 
truck. Seeing this, Tibo 
doesn't want to wait and 
starts to misbehave. But 
this does not work well.
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KITAPLARDAN KORKAN ÇOCUK
Susanna Tamaro’nun kaleme aldığı 
“Kitaplardan Korkan Çocuk”, Can 
Çocuk Yayınları etiketiyle okurlarıyla 
buluşuyor. Kitap, sekiz 
yaşındaki Küçük Leopold’un 
kitap korkusunu anlatıyor. 
Leopold, doğum gününde 
annesiyle babasının ona 
ayakkabı değil de kitap 
almasına çok sinirlenir ve 
ağlar. Oğullarının kitap 
korkusunu yenmek için anne 
ve babası çareler aramaya 
çalışıyor. Ancak Leopold, 
evden kaçıyor ve macera 
başlıyor.

UTANGAÇ AYI MONTI
İş Bankası Kültür Yayınları aracılığıyla 
okurlarıyla buluşan “Utangaç Ayı Monti”, 
Duncan Beedie tarafından yazıldı. 
Kitabın kahramanı Ayı Monti, gözlerini 
çevresindeki insanlara dikip onları 
seyretmeyi çok seviyor. İnsanları rahatsız 
etmek istemiyor, ancak merakının da 
önüne geçemiyor. Ancak başkasının 
bakışlarından rahatsız olan kişiler 
nedeniyle Ayı Monti’nin başı derde giriyor. 
Patlak gözlü bir kurbağa ise Monti’ye 
doğru yolu gösteriyor. 

PAPIRAFOBIA
Penned by Susanna Tamaro, 
“Papirafobia” has been published 
by Can Çocuk Yayınları. The book 

is about eight-year-old 
Little Leopold’s fear of 
books. Leopold feels so 
angry since his parents 
have bought him a book 
instead of shoes for his 
birthday. In order to 
overcome their son’s fear 
of books, his parents are 
trying to find solutions. 
However, Leopold runs 
away from home and the 
adventure begins.

THE BEAR WHO STARED
Penned by Duncan Beedie, “The Bear Who 
Stared” has been published by İş Bankası Kültür 
Yayınları. The protagonist of the book, Monti 
the Bear, loves to gaze at the people around him. 
He does not want to bother people, but he can 
not get over his curiosity either. However, Monti 
the Bear gets into trouble because of people 
who are uncomfortable with someone else’s gaze. 
A bulging-eyed frog shows Monti the right way.
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LOGILIFEKIDS ETKINLIK/ ACTIVITIES

SÜPER KÖPEK VE TURBO KEDI

Ben Smith’in yönetmenliğini yaptığı 
Süper Köpek ve Turbo Kedi animasyon 

filmi, 1 Ekim’de vizyona giriyor. Buddy 

adlı bir köpek, uzaya gidiyor ve 50 
yıl sonra tekrar geri dönüyor. Ancak 

döndüğünde insanların artık hayvanların 

en iyi dostu olmadığını görüyor. Alışık 

olmadığı bu durumu yaşarken Buddy’nin 

yardımına Felix adlı bir kedi yetişiyor. 

Haylaz ve 
maceracı 
bir köpek ile 
kendini süper 
kahraman 
olmaya adamış 
bu kedi, 
karşılarına 
çıkan türlü 
türlü engelleri 
birlikte aşmaya 
çalışıyor.

STARDOG AND TURBOCAT
Directed by Ben Smith, The ani-
mated movie StarDog and TurboCat 

hits theaters on October 1. A dog 

named Buddy goes to space and 
returns 50 years later. But when 

he returns, he finds that humans 

are no longer animals’ best friends. 

While experiencing this extraor-

dinary situation, a cat named Felix 

comes to help Buddy. A mischievous 
and adven-
turous dog 
and this de-
voted super-
hero cat try 
to overcome 
all troubles 
together.

EMAAR AKVARYUM – SUALTI 
HAYVANAT BAHÇESI
Emaar Akvaryum 
& Sualtı Hayvanat 
Bahçesi, Emaar Square 
Mall’da ziyaretçilerini 
bekliyor. 31 Ekim’e 
kadar haftanın her 
günü 10.00-22.00 
saatleri arasında 
ziyarete açık. 
Akvaryum; Ana Tank, 
Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve 
Şelaleler, Penguen Adası ve Timsah Krallığı 
olmak üzere yedi farklı tematik bölümden 
oluşuyor. Sualtı hayvanat bahçesi ise 200 
türden 20 binin üzerinde deniz canlısına 
ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilerine, 
köpek balıklarından örümcek yengeçlerine, 
piranalardan vatozlara kadar binlerce 
farklı türü görme fırsatı sunuyor.

EMAAR AQUARIUM – UNDERWATER 
ZOO

Emaar Aquarium & 
Underwater Zoo awaits 
its visitors at Emaar 
Square Mall. It is open 
to visitors every day 
of the week between 
10:00 and 22:00 until 
October 31. The 
aquarium consists 
of seven different 

thematic sections: Main Tank, Jellyfish 
Gallery, Forests, Rivers and Waterfalls, 
Penguin Island and the Crocodile Kingdom. 
The underwater zoo is home to more 
than 20 thousand sea creatures from 
200 species. It offers its visitors the 
opportunity to see thousands of different 
species, from sharks to spider crabs, from 
piranhas to stingrays.
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MASAL DERYASI
Sunucu ve yazar Derya Özel, “Masal 
Deryası” adlı online etkinliği ile çocukları 
Anadolu masalları ile buluşturuyor. Her biri 
kültürümüzün önemli parçalarından olan 
masallar, 5-10 yaş aralığındaki çocukların 
anlayabileceği ve zevkle dinleyebileceği tarza 
aktarılıyor. Yedi farklı 
bölgenin birbirinden 
keyifli masalları, 
küçük dinleyicileriyle 
buluşmak için bekliyor. 
Bu masal yolculuğu, 31 
Aralık’a kadar devam 
ediyor.

MASAL DERYASI / A BUNCH OF TALES
Presenter and writer Derya Özel brings 
children together with Anatolian fairy tales 
with her online event called “A Bunch of 
Tales”. Tales, each of which is an important 
part of our culture, are told in a way 
that children between the ages of 5-10 

can understand and 
listen with pleasure. 
The enjoyable tales 
of seven different 
regions are waiting 
to meet little kids. 
This journey of fairy 
tales continues until 
December 31.

KARAGÖZ VE HAYAL MIZIKACILARI

Sibel Tomaç’ın hem yazıp hem yönettiği 

“Karagöz ve Hayal Mızıkacıları”,  
31 Aralık’a kadar online olarak 
izlenebiliyor. İzleyiciler bu gösteride, 

Hacivat ve Karagöz’le yeni maceralara kapı 

aralıyor. Karagöz, Hacivat’ın tavsiyesiyle 

bir hayvan bakım evi kurmaya 
karar veriyor. Tatile giden 
mahalle sakinleri de 
hayvanlarını Karagöz’e 
emanet ediyor. 
Hayvanlarla güzel bir 
bağ kuran Karagöz, 
sonrasında bir müzik 
grubu kurmaya karar 
veriyor. Ancak ilk 
konserini vermeden 
hayvan severler 
tatilden dönüyor ve 
işler karışıyor. 

KARAGÖZ AND THE DREAM 
MUSICIANS
Written and directed by Sibel Tomaç, 

“Karagöz and the Dream Musicians” can 

be watched online until 31 December. In 

this show, the audience opens the door to 

new adventures with Hacivat and Karagöz. 

Karagöz decides to establish an animal 
care home upon Hacivat’s advice. 

Neighborhood residents who 
go on vacation entrust their 

animals to Karagöz. Karagöz, 
who establishes a good 

bond with animals, 
decides to create a 
music band. However, 

before the first 
concert, animal lovers 

return from vacation and 
things get complicated.

7www.marslogistics.com



Cartoon Heroes 
and Their Friends

LOGILIFEKIDS SÜPER STARLAR / SUPER STARS

Çizgi Filmlerin 
Dost Olan Kahramanları

H er çocuğun severek takip ettiği, 
çoğu zaman da sonraki bölümü 
izlemek için can attığı en az bir 
çizgi film mutlaka vardır. Kimisinde 

kendinizi olayların gidişatına bırakırsınız 
kimisinde de yaşananların verdiği duyguları 
siz de hissettiğinizi fark edersiniz. 
Dolayısıyla çizgi filmler, hem keyifli vakit 
geçirmenizi hem yeni şeyler keşfetmenizi 
hem de karakterlerin duygularını anlamanızı 
sağlar. Ayrıca çizgi filmlerde, aile 
yaşamından arkadaşlık ilişkilerine, hayvanlar 
ve doğayla ilgili konulardan sağlığa kadar 
pek çok konuya rastlamak da mümkün. 
Örneğin; Paw Patrol, Maşa ile Koca Ayı ve 
Sünger Bob gibi dostluk hikayelerini konu 
alan çok güzel çizgi filmler var.

E very child has at least one cartoon 
of which they are a big fan and 
that they can’t wait to watch the 
next episode. In some of these 

cartoons, you just watch and let the 
story flow and in others, you realize that 
the story touches you deeply. Therefore, 
cartoons help you have a good time, 
discover new things and understand the 
emotions of the characters. It is also 
possible to come across many subjects 
from family life to friendships, from 
animals and nature to health in cartoons. 
For instance, there are very nice 
cartoons about friendship stories such 
as Paw Patrol, Masha and the Bear and 
SpongeBob.
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PAW PATROL
Ryder ve Köpekçikleri 

PAW PATROL
Ryder and His Pups

Günümüz çocuklarının ilgiyle takip ettiği Paw 
Patrol çizgi filmi, Ryder ve köpekçiklerin 
maceralarını konu alıyor. “Hiçbir iş büyük, 
hiçbir köpekçik küçük değildir” sloganıyla 
yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan 
Ryder ve köpekçikleri Skye, Marshall, Chase, 
Everest, Zuma her bölümde pek çok kişiye 
yardımcı olup, tüm zorlukların üstesinden 
gelmeyi başarıyor. Farklı yeteneklere sahip 
köpekçikler, kimi zaman uçarak, kimi zaman 
arabalarla, kimi zaman da helikopterle 
olaylara müdahale ediyor, insan ve 
hayvanların yardımına koşuyor. 

Paw Patrol, which is followed with 
great interest by children, is about the 
adventures of Ryder and the pups. Ryder 
and the pups Skye, Marshall, Chase, 
Everest, Zuma, who come to rescue 
the ones in need with the slogan “No 
job is too big, no puppy is too small”, 
help many people in every episode and 
manage to overcome all difficulties. Dogs 
with different talents come and rescue 
humans and animals sometimes by flying, 
sometimes by cars and sometimes by 
helicopters.

9www.marslogistics.com



LOGILIFEKIDS SÜPER STARLAR / SUPER STARS

Maşa ile Koca Ayı
Masha and the Bear

Sürekli haylazlık peşinde koşan ve başını 
beladan belaya sokan Maşa ve sevimli 
dostu Koca Ayı’nın maceralarını konu alan 
Maşa ile Koca Ayı, Rusya yapımı bir çizgi 
film. Hem çocukların hem de yetişkinlerin 
keyifle seyrettiği bu eğlenceli çizgi filmde, 
Maşa ile Koca Ayı her bölümde farklı bir 
sürprizle seyircilerin karşısına çıkıyor. 
Bazen Maşa’nın ebeveyni gibi onu koruyup 
kollayan Koca Ayı, bazen de Maşa’dan 
ayrı sakin bir gün geçirmek için planlar 
yapıyor. Fakat Maşa her durumda Koca 
Ayı’yı öfkelendirecek bir şey buluyor. Bu 
çizgi film çocuklarla hayvanların dostluğuna 
güzel bir örnek de oluyor.

Masha and the Bear is a Russian 
cartoon about the adventures of Masha 
and her lovely friend, the Bear, who are 
always getting into trouble. Enjoyed 
by both children and adults, Masha 
and the Bear show up with a different 
surprise in each episode. The Bear, who 
cares about and looks after Masha like 
a parent, sometimes makes plans to 
spend a quiet day without Masha. But 
Masha always finds something to annoy 
the Bear. This cartoon is also a good 
example of friendship between children 
and animals.
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Sünger Bob ve Patrick

SpongeBob and Patrick
Sünger Bob ise birbirinden farklı 
özelliklere sahip insanların da çok 
iyi arkadaş olabileceğini gösteriyor. 
Çalışkan olmasıyla dikkat çeken Sünger 
Bob, Bikini Kasabası’nın en sevilen 
restoranında aşçı olarak çalışıyor ve 
yaptığı leziz burgerlerle biliniyor. İyi olma 
özelliğiyle ön planda olan Sünger Bob’un 
yakın arkadaşı ise bir denizyıldızı olan 
Patrick. Patrick ise Sünger Bob’un aksine 
çalışmayı pek fazla sevmiyor ve sürekli 
televizyon seyretmek istiyor. Sünger 
Bob çalışmaktan Patrick ise eğlenmekten 
hoşlanıyor. Ama bu farklılıklar onların 
dost kalmasına engel olmuyor. Tabii zaman 
zaman onlar da küsebiliyor ama harika bir 
arkadaşlıkları olan Sünger Bob ve Patrick, 
küstükleri bölümde de mutlaka barışıyor.

SpongeBob shows that people with 
different characteristics can be very good 
friends. SpongeBob, who stands out as a 
hardworking character, works as a chef 
in Bikini Town’s most popular restaurant 
and is well-known for his delicious burgers. 
SpongeBob, who is a very optimistic 
character, has a best friend named 
Patrick, who is a starfish. On the other 
hand, Patrick, unlike SpongeBob, does not 
like working and wants to watch television 
all the time. SpongeBob likes to work 
and Patrick likes to have fun. But these 
differences do not prevent them from 
staying friends. Of course, they can get 
offended from time to time, but SpongeBob 
and Patrick, who have a great friendship, 
definitely make things right in the end.

11www.marslogistics.com







Bunları Biliyor musunuz?Bunları Biliyor musunuz?
LOGILIFEKIDS

Do you know these?Do you know these?

Bazı bitkiler etoburdur. Evet, yanlış 
duymadınız; bazı bitkiler et yer. Etobur 
bitkiler, genellikle verimsiz topraklarda 
yaşarlar. Buralarda hayatlarını 
sürdürmeye çalışan canlılar 
sinek, böcek hatta bazen 
küçük kurbağaları bile 
yerler. Mesela bunlardan 
biri de sinekkapanı bitkisi. 
Sinekkapanı, ABD’nin 
Carolina eyaletindeki 
bataklık alanda yaşar. 
Burada protein ihtiyacını 
karşılayamadığından 
mevcut ortama uyum 
sağlayarak zamanla etobur 
olmuştur.

Some plants are carnivores. Yes, that’s 
right; some plants eat meat. Carnivorous 
plants usually live on unproductive 
lands. The plants trying to survive here 

eat flies, insects, and 
sometimes even small 
frogs. For example, one 
of them is the Venus fly 
trap plant. The Venus fly 
trap lives in the swampy 
area of   the US state of 
Carolina. Since it could 
not meet its protein 
needs here, it adapted to 
the current environment 
and became carnivorous 
over time.

Bitkiler böcek yer mi? Do plants eat insects?

14

Doğadaki denge için önemli olan 
canlılar arasında yer alan kelebeklerin 

tat almalarını sağlayan organları 
ayaklarıdır. Çiçeklerdeki bal özünün 

tadını ayakları sayesinde alırlar. 
Sonrasında da kıvrık duran hortumları 

sayesinde çiçekteki sıvıyı emerler.

The organs of butterflies, which 
are among the creatures that are 

important for balance in nature, are 
their feet. They get the taste of honey 
in flowers with their feet. Afterwards, 

they absorb the nectar in the flower 
thanks to their curved proboscis.

Kelebekler nasıl tat alır?

How do butterflies 
taste things?



Günlerce susuz kalabilen ve sıcağa 
dayanıklılığıyla bilinen develer, 
hörgüçlerinde yağ biriktirirler. 
Burada yağ birikimi 
yapmalarının sebebi ise su 
ihtiyaçlarını karşılamak değil, 
enerji depolamaktır. Develer 
aynı zamanda hörgüçlerinde 
besin de saklarlar. Develer, 
aç kaldıklarında ya da yiyecek 
bulamadıklarında hörgüçlerindeki 
yağlarla beslenirler.

Bazen sabah kahvaltısında bazen 
menemende bazen salatada bazen 
de makarnada yediğimiz domatesin 
aslında sebze olmadığını biliyor 
muydunuz? C vitamini 
deposu olan aynı zamanda 
grip gibi rahatsızlıklara 
karşı koruyucu özelliği 
bulunan domates, sebze 
değil meyvedir. Çünkü 
araştırmalar çekirdeği 
olan besinleri meyve diye adlandırıyor ve 
domatesin de çekirdeği bulunuyor.

Uzay ve ay gibi kelimeleri duyduğumuzda 
aklımıza hemen beyaz giysiler içindeki 
astronotlar geliyor. Peki, astronotların 
neden hep beyaz kıyafetler giydiğini 
biliyor musunuz? Çünkü uzay yolculuğu 
esnasında astronotlar direkt güneşten 
gelen ışınlara maruz kalıyor. Dolayısıyla 
bu ışınları yansıtan giysiler giymeleri 
gerekiyor. Bunu da en iyi yapan beyaz 
renk olduğu için astronot kıyafetleri 
beyaz oluyor. Özel malzemelerden yapılan 
astronot kıyafetlerinin beyaz olmasının bir 
diğer sebebi de ağırlıklı olarak siyah olan 
uzayda daha kolay fark edilebilmeleri.

Camels, which can survive without water 
for days and are known for their 

resistance to heat, store fat in 
their humps. The reason for 

storing fat in their hump 
is not to meet their water 
needs, but to store energy. 
Camels also store nutritions 
in their humps. Camels feed 

on fat from their humps when 
they are hungry or unable to 

find food.

Did you know that tomatoes, which we 
consume sometimes at breakfast, 

sometimes in menemen, 
sometimes for salad 
and sometimes for 
pasta, are not actually 

vegetables? Tomato, 
which is a good source of 

vitamin C and can prevent us 
from catching diseases such as flu, 

is a fruit, not a vegetable. Because 
foods with seeds are called fruit and 
tomatoes also have seeds.

When we hear words like space and moon, 
we immediately think of astronauts 
in white suits. Well, do you know why 
astronauts always wear white suits? 
Because during space travel, astronauts 
are exposed to direct rays from the 
sun. Therefore, they need to wear 
clothes that reflect these rays. 
Since white is the color that does 
this best, astronaut outfits are 
white. Another reason why astronaut 
suits made of special materials are 
white is that they are easier to spot in 
space, which is predominantly black.

Deve hörgücünde 
su depolamaz

Domatesin sebze olmadığını 
biliyor musunuz?

Astronotlar neden 
beyaz giyer?

The camel does not 
store water in its hump

Did you know that tomatoes 
are not vegetables?

Why do astronauts 
wear white suits?
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LOGILIFEKIDS HAYVANLAR ALEMI / WORLD OF ANIMALS

M emeli hayvanlar, genellikle yavrularını 
doğururlar; ancak ornitorenk için 
bu durum farklı. Ornitorenkler 
memeli hayvanlar olmalarına 

rağmen yumurtlayarak yavru sahibi olurlar. 
Endemik hayvanlardır, bu nedenle de sadece 
Avustralya’da yaşayabilirler. Dolayısıyla bu 
hayvanları, başka bir coğrafyada görme şansınız 
yok. Aynı zamanda hem denizde hem de karada 
yaşamlarını sürdürebilirler.  

Kuyrukları Neden Önemli?
Ornitorenklerin kuyrukları önemlidir, çünkü 
burada yağ depolarlar. Enerji ihtiyaçlarını 
depolanan bu yağdan karşılarlar. Dişileri ise 
yumurtalarını sıcak tutmak için kuyruklarını 
kullanır. Ayrıca ornitorenklerin gagalarında 
reseptör vardır. Bu sayede ışığın az olduğu 
zamanlarda da bulanık sularda da yollarını 
kolayca bulabilirler. Ayrıca söz konusu özellik 
sayesinde farklı canlıların kalp atışlarından 
yayılan dalgaları da anlayabilirler. Dolayısıyla bu 
durum onların avlanmalarına da yardımcı olur.

Neyle Beslenirler? 
Bildiğiniz gibi etle beslenen hayvanlar, 
etoburlar olarak anılır. Ornitorenkler de etobur 
hayvanlardır ve su altında avlanırlar. Genellikle 
de avlanmak için bulanık havaları tercih ederler. 
Bulanık suda rahatlıkla avlanabiliyor olmalarının 

M ammals usually give birth to their 
babies; however, the situation is 
different for the platypus. Despite 
the fact that platypuses are 

mammals, they lay eggs and have babies. They 
are endemic animals, so they can only live in 
Australia. Therefore, you do not have a chance 
to see these animals in another geography. At 
the same time, they can survive both at sea 
and on land.

Why Are Platypuses’ Tails Are Important?
The tails of platypuses are important because 
they store fat there. They meet their energy 
needs from this stored fat. Females use their 
tails to keep their eggs warm. Also, platypuses 
have receptors in their beaks. In this way, 
they can easily find their way in muddy waters 
when the light is low. In addition, thanks to 
this feature, they can understand the waves 
emanating from the heartbeats of different 
living things. Therefore, this also helps them 
to hunt.

What Do They Feed on?
As you know, meat-eating animals are referred 
to as carnivores. The platypuses are also 
carnivores and hunt underwater. They generally 
prefer cloudy weather for hunting. The reason 
why they can easily hunt in turbid water is the 

Platypus
One of Australia’s Iconic Animals 

Avustralya’nın Sembol Canlılarından Biri de

Ornitorenk
Hem memeli hem de endemik 
hayvan türlerinden olan ornitorenk, 
Avustralya’nın simgeleri arasında 
bulunuyor. Hatta Avustralya’da para ve 
pulların üzerinde bile yer almış bir canlı.

The platypus, which is both a 
mammal and endemic, is among the 
symbols of Australia. It has even 
appeared on money and stamps in 
Australia.
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sebebi de 
gagalarındaki 
reseptörlerdir. 
Günlerinin 
neredeyse 
yarısını avlanarak 
geçirirler. 
Yanaklarına 
sıkıştırdıkları 
avlarını 
yiyebilmek 
için ise karaya 
çıkma ihtiyacı 
hissederler. 
Çünkü dişleri yoktur ve yiyeceklerini, ancak taşla 
ezerek yiyebilirler. Özellikle de yiyeceği kabuklu 
bir deniz hayvanıysa… 

Bebek Ornitorenkler Nasıl Doğuyor?
Yumurtlamasına yakın anne ornitorenk, deniz 
ya da nehir kenarına gidip bir çukur kazar ve 
orada yumurtlama zamanının gelmesini bekler. 
Ornitorenklerin o meşhur kuyrukları burada 
devreye girer ve anne yumurtalarını sıcak 
tutmak için bu uzvunu kullanır. Yumurta 10 gün 
sonra kırılır ve bebek ornitorenkler hayata 
“Merhaba!” der. Adeta fasulye tanesi kadar 
minik olan bebekler, yaklaşık dört ay kadar 
bir süre annesinin korumasına ihtiyaç duyar. 
Bu süreç geçtikten sonra yavru ornitorenkler, 
kendi başlarına özgürce yüzebilirler. 12 aylık 
olmalarından sonra yetişkin ornitorenkler olarak 
kabul edebilirler.

receptors in their beaks. They spend almost 
half of their day hunting. They get out of the 
water in order to eat the prey they keep in 
their cheek-pouches because they have no 
teeth and can only eat their prey by mashing it 
up with the help of gravel bits. Especially if the 
prey is a shellfish...

How Are Baby Platypuses Born?
The mother platypus, which is about to lay 
eggs, goes to the sea or riverside and digs a 
hole and waits for the time to lay eggs. Mother 
platypuses use their tails to keep their eggs 
warm. The egg hatches after 10 days and 
the baby platypuses say “Hello!” to life. says. 
Babies as small as a bean need their mother’s 
protection for about four months. After four 
months, the baby platypuses can swim freely 
on their own. They become fully grown at about 
age 12 months old.

ç Ornitorengin diğer adı “Platypus”tur.
ç Perdeli ayakları bulunan hayvanın, gagası 
ördeğe kuyruğu ise kunduza benzer.
ç Yaklaşık 20 yıl yaşarlar. 
ç Bir ornitorengin kuyruğunda bulunan 
yağ, toplam vücut ağırlığına yakın bir 
orandadır. 
ç Vücutlarında zehir bulunur. Bu zehir, 
ayak bileklerinde yer alır ve onu kendini 
korumak için kullanır. 
ç Avusturalya’nın simgelerinden biri olan 
ornitorenk, ülkede bulunan demir para ve 
pullarda da yer almıştır. 

ç Platypus is sometimes referred to as 
the “duck-billed platypus”.
ç The beak of the animal, which has 
webbed feet, resembles a duck and its 
tail resembles a beaver.
ç They live about 20 years.
ç The fat in the tail of a platypus is close 
to its total body weight.
ç They are venomous. Their feet are 
connected to a venom-secreting gland and 
use them to protect themselves.
ç The platypus, one of the symbols of 
Australia, has also appeared on coins and 
stamps in the country.
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LOGILIFEKIDS KEŞIF / EXPLORE

İ nsanlarla konuşurken sözcüklerimize 
eşlik eden yüz ifadelerimiz ve 
davranışlarımız sayesinde mutlu 
muyuz, üzgün müyüz, utanıyor muyuz 

ya da sinirli miyiz, tüm duygularımızı 
karşımızdaki kişi rahatlıkla anlayabiliyor. 
Güldüğümüzde mutluluğumuz, ağladığımızda 
üzüntümüz, kızardığımız zaman ise 
utancımız ya da kimi zaman sinirlendiğimiz 
hemen fark edilebiliyor. Ama insanın 
kendini yazıyla anlatması daha zor 
oluyor. Tam da bu noktada bize emojiler 
yardım ediyor. Örneğin; mail atarken, 
mesaj yazarken ya da sosyal medyada 
bir fotoğraf paylaşırken mutlaka emoji 
kullanıyoruz. Böylelikle duygularımızı 
karşımızdaki kişiye anlatabiliyoruz. 

Biriyle yazılı olarak iletişim kurmak 
istediğimizde çoğu zaman amacımız, 
kendimizi en doğru şekilde ifade etmeyi 
başarmak oluyor. O anki duygumuzu karşı 
tarafın anlamasını istiyoruz. Bu nedenle de 
yazımızın sonuna bir emoji ekliyoruz. “Söz 
uçar, yazı kalır” atasözü, zamanla yerini 

T hanks to our facial expressions and 
behaviors accompanying our words 
when talking to people, the person to 
whom we talk can easily understand 

whether we are happy, sad, embarrassed 
or angry, in other words, any emotions. 
Our happiness can be realized easily when 
we laugh, our sadness when we cry, our 
embarrassment when we blush, or sometimes 
our anger when we frown. But it is more 
difficult for a person to describe himself in 
a text. Emojis help us right at this point. For 
instance, we always use emojis when sending 
an e-mail, texting or sharing a photo on 
social media. In this way, we can express our 
feelings to the person we are communicating 
with.

When we want to communicate with 
someone in writing, most of the time, our 
aim is to be able to express ourselves in the 
most accurate way. We want the other party 
to understand our feelings. For this reason, 
we add an emoji to the end of our text. 
It is not known whether the proverb “The 
palest ink is stronger than the sharpest 
memory” will eventually be replaced by “The 
palest emoji is stronger than the sharpest 
memory”, but it is possible to say that 
we do not use too many words in written 
communication anymore.

Each Emoji Is An Emotion
Her Emoji, Bir Duygu
Günlük hayatımızın içinde bulunan tüm 
yazılı iletişimlerin içinde yerini her gün 
sağlamlaştıran emojiler, duygularımızı 
ifade etmemizin bir yolu. 

Emojis, which have fortified their 
places in all types of written 
communication in our daily lives, are a 
way of expressing our emotions.
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“Söz uçar, emoji kalır”a bırakır mı bilinmez 
ama artık yazılı iletişimde çok fazla kelime 
kullanmadığımızı söylemek mümkün.

Noktalama işaretlerinden emojilere
Günümüzdeki telefon uygulamalarında 
bulunan yüzlerce emoji, bizler için büyük 
rahatlık sunuyor. Ama yakın bir zaman 
önceye kadar bugün kullandığımız emojiler 
yoktu. Şu an kullandığımız sarı şirin 
emojiler, hayvanlar, yiyecek ve içecekler, 
meslekler, hava durumu gibi daha pek çok 
sembol görsel yerine önceden noktalama 
işaretlerinden yararlanılarak oluşturulan 
ifadeler vardı. Mesela gülmek için “iki 
nokta” ve “D” harfine ihtiyaç duyuyorduk. 
Yani kalemlerin yerini bilgisayar tuşlarına 
bıraktığı ilk dönemde noktalama işaretleri 
ve harflerin birleşimiyle oluşturulan 
semboller, bugünkü emojilerin yerine 
duygularımızı aktarmamıza yardımcı 
oluyordu.

Ancak bugünkü yazıyla kendini ifade 
etme konusu emojisiz olmuyor. Çünkü 
kendimizi ifade etmek istediğimiz kişi, 
yüzümüzü ve davranışlarımızı görmediği 
için bazen bizi yanlış anlayabiliyor. Belki de 
biz kendimizi ifade edemiyor olabiliriz. Bu 
durum anlaşmazlıklara ve iki kişi arasında 
sorunlara yol açabiliyor. Yani insanlar 
emoji kullanmak zorunda kalıyor. Fakat 
“Yazı dilinde emojilerin bu denli ağırlık 
kazanması, insanların duygularını doğru 
bir şekilde ifade etmesini sağlıyor mu?” 
bu tartışılabilir bir konu. Son sözü size 
bırakıyoruz çocuklar. Ne dersiniz, emojiler 
iletişimde olduğumuz kişiye duygularımızı 
tam olarak anlatmaya yetiyor mu?

ç Emojiyi ilk geliştiren Shigetaka 
Kurita’dır.
ç Emoji kelimesi, Japonca “e” resim 
ve “moji” karakter anlamına gelen 
sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla 
meydana getirilmiştir.
ç Emojiler, hayatımızda o kadar yer etmiş 
durumda ki “Dünya Emoji Günü” bile var: 
17 Temmuz Dünya Emoji Günü.

ç The man who created the first emoji 
was Shigetaka Kurita.
ç The word ‘emoji’ was created by 
combining the Japanese words “e” 
meaning picture and “moji” character.
ç Emojis are so integrated into our lives 
that there is even “World Emoji Day”: 
July 17th World Emoji Day.

From punctuation marks to emojis
Hundreds of emojis in today’s phone 
applications offer great easiness for us. 
But until recently, the emojis we use today 
did not exist. Instead of the yellow cute 
emojis we use now and visual symbols like 
animals, food and drinks, professions, and 
weather, there were expressions created 
by using punctuation marks. For example, we 
needed “colon” and the letter “D” to laugh. 
In other words, when pens were replaced 
by computer keys, symbols created by 
combining punctuation marks and letters 
helped us to convey our emotions instead of 
today’s emojis.

However, the subject of expressing 
oneself in writing is not easy without 
emojis today. Because the person we 
want to express ourselves can sometimes 
misunderstand us since they don’t see our 
faces and behaviors. Maybe we can’t express 
ourselves thoroughly. This can lead to 
conflicts and problems between two people. 
So people have an urge to use emojis. Still, 
“Does the fact that the increasing use of 
emojis in writing helps people to express 
their emotions correctly?”; this is a topic 
open to discussion. You can have the final 
word here, kids. What do you think, are 
emojis enough to fully express our feelings 
to the person we are communicating with?
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LOGILIFEKIDS EĞLENCE / ENTERTAINMENT

B ir kuklacının kuklaları hareket 
ettirmesine ve onları konuşturmasına 
“kukla gösterisi” deniyor. Seyirciler 
kukla gösterisi izlerken bazen gülüyor 

bazen de yaşananları düşünüyor ve dersler 
çıkarıyor. Peki, siz bu gösteriyi evinizde yapmak 
ister misiniz? Bunun için birkaç tane kuklaya 
ihtiyacınız var, gerisi ise hayal gücünüze 
kalıyor. Hatta isterseniz kuklaları kendiniz bile 
yapabilirsiniz. Kukla için gerekli malzemeleriniz 

BIRLIKTE KUKLA 
YAPMAYA NE DERSINIZ?

ÇORAPLA KUKLA YAPIMI
HOW TO MAKE A SOCK PUPPET

Malzemeler
*  Desenli ya da desensiz çorap
*  Kumaş veya karton
*  Oyuncak göz ya da düğme
*  Renkli kalem
*  Yapıştırıcı

Hazırlanışı
İlk olarak çorabı elinizden 
geçirmelisiniz. Dikkat etmeniz 
gereken bir şey var: Kukla 
yapmak istediğiniz çorabın delik ve 
küçük olmaması gerekiyor. Elinizi 
çorabın içine soktuğunuzda 
başparmağınızı, topuk kısmına 
doğru itmelisiniz. Elinizi açıp 
kapattığınızda kuklanız hazır. 
Sonrasında isterseniz oyuncak göz 
isterseniz de düğme yardımıyla 
kuklanıza göz yapabilir, renkli 
kalem yardımıyla da kaş ve 
kirpik çizebilirsiniz. Elinizi 
açtığınızda görülen kısma kırmızı 
ya da pembe karton yapıştırarak, 
kuklanızın ağzını da tamamlamış 
olursunuz. İsterseniz yün ya da 
ipliklerden yararlanarak kuklanıza saç 
da yapabilirsiniz.

Materials
*  Patterned or plain socks
*  Fabric or cardboard
*  Toy eyes or buttons
*  Colored markers
*  Glue

Preparation 
First of all, slip the sock over your 
hand. There is one thing you need 

to pay attention: The sock you want 
to make a puppet must not have any 

holes and it should be big enough. 
Once you slip the sock over your 
hand, you should get your thumb 
into the heel part. When you open 

and close your hand, your puppet 
should already start looking like a 

puppet. Then, you can make eyes 
for your puppet using toy eyes 
or a button, and you can draw 
eyebrows and eyelashes with 

colored markers. After gluing red 
or pink cardboard on the part that 

appears when you open your hand, you 
will complete the mouth of your puppet. 
If you want, you can also make hair for 
your puppet using a piece of wool or yarn.

varsa sonrası oldukça kolay. Kuklanın hazırlık 
aşamasında keyifli vakit geçirmenizin yanı sıra 
hem konsantrasyonunuzu artıracak hem de 
parmak kaslarınızı geliştireceksiniz. Kuklayı 
ve bu gösteri için gerekli olan sahneyi, hazır 
alma şansınız da var. Ancak kendi yaptığımız 
kuklanın daha değerli olduğunu unutmayalım. 
Gelelim evde kukla yapabilmeniz için ihtiyacınız 
olan malzemelere… Örneğin; kağıt ya da çorap 
kullanarak kukla yapabilirsiniz.
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T he act of puppeteer moving puppets and 
making them talk is called a “puppet 
show”. While watching the puppet 
show, the audience sometimes laughs, 

sometimes thinks about what has happened and 
learns a lesson. Well, would you like to do this 
show at your home? You need a few puppets 
for this, the rest is up to your imagination. You 
can even make puppets yourself if you want. If 
you have the necessary materials for making a 

HOW ABOUT MAKING 
A PUPPET TOGETHER?

KAĞITTAN KUKLA YAPIMI
HOW TO MAKE A PAPER PUPPET

Malzemeler
*  Renkli kartonlar
*  Makas        *  İp

Hazırlanışı
Kuklanızın kafasını, gövdesini, kollarını 
ve ayaklarını bir kartona ayrı ayrı çizip 
kesmenizin ardından bir ip yardımıyla 
onları birleştirirseniz hareketli bir 
kuklaya sahip olabilirsiniz. Sonrasında 
isterseniz kuklanızı 
dilediğiniz gibi el 
işi kağıtlarıyla 
süsleyebilir ya da 
renkli kalemlerle 
boyayabilirsiniz. 

Kukla yapmanın çok 
kolay bir yolu daha var. 
Renkli el işi kağıtlarını 
keserek de kukla 
hayvanlar yapabilirsiniz. 
Örneğin; bir uğur 
böceği yaparken kırmızı 
el işi kağıdını yuvarlak 
olarak kesip üzerine siyah benekler 
yapıştırabilirsiniz. Sonrasında arkasına 
tahta çubuk yapıştırarak kuklanızı kolayca 
hazırlayabilirsiniz. 

Materials
*  Colored cardboards
*  Scissors       *  A piece of string

Preparation 
If you draw and cut your puppet’s 
head, body, arms and feet separately 
on cardboard, then tie them 
together using string, you can 
have a movable puppet. Then, you 

can decorate your 
puppet as you wish 

with craft papers 
or paint it with 
colored pencils.

There is another 
very easy way to 

make puppets. You 
can also make puppet 
animals by cutting 
colored craft paper. 
For instance, when 
making a ladybug, you 
can cut round red 

craft paper and stick black spots on 
it. Later, you can easily prepare your 
puppet by sticking a wooden stick on 
the backside.

21www.marslogistics.com

puppet, it is quite easy. In addition to having an 
enjoyable time while creating puppets, you will 
both increase your concentration and develop 
your finger muscles. You also have the chance 
to buy a ready-made puppet and the theatre 
necessary for this show. But let’s not forget 
that the puppet we make is more precious. Let’s 
list the materials you need to make puppets at 
home… For example, you can make puppets using 
paper or socks.



LOGILIFEKIDS SÜRDÜRÜLEBILIRLIK / SUSTAINABILITY

D oğadaki tüm canlıların temel 
ihtiyacı olan suyu korumak aslında 
hepimizin en önemli görevlerinden 
biri. Dünyamızın yüzde 71’i sudan 

oluşmasına rağmen, aşırı kullanımlar 
sebebiyle su kaynaklarımız her geçen gün 
azalıyor. Biz insanların yaptığı bu yanlışlar 
ise aslında yaşamın zincir halkalarını 
oluşturan bitkiler ve hayvanları da doğrudan 
etkiliyor. Ancak doğru su kullanımı ile 
yaptığımız hataları telafi etmek ve daha 
temiz bir gelecek kurmak mümkün. 

Bir musluktan dakikada ortalama 14 
litre su aktığını biliyor musunuz? Evde 
yapacağımız ufak dokunuşlar ile su 
kullanım oranımızı tahmininizden çok 
daha fazla azaltabiliriz. Bu nedenle 
dişlerimizi fırçalarken suyu boşa 
akıtmamalı ve akıtanları da uyarmalıyız. 
Böylelikle yılda sekiz ton su tasarrufu 
yapabiliriz. Attığımız her adımın çevreyi 
de değiştirdiğini unutmadan hareket 
etmeliyiz. Yeni bir alışkanlık kazanmak, 
bizim için küçük olsa bile gezegenimiz için 
oldukça büyük adım olacaktır.

Suyumuzu bilinçli kullanmak 
gezegenimize olduğu kadar aile 
bütçemize ve ülkemize de yaptığımız 
bir iyiliktir. Doğaya karşı duyduğumuz 
saygıyı, kaynaklarımızı bilinçli kullanarak 
göstermeli ve bunun için çevremizi hatta 
ailemizi bile uyarmalıyız. Sadece diş 
fırçalarken değil, ellerimizi yıkarken 
de suyu boşa akıtmamalı ve gereksiz 
yere yanan lamba gördüğümüzde de 
söndürmeliyiz. Böylece su kaynaklarının 
uzun vadeli kullanımı mümkün olabilir. 
Su bizim geleceğimiz. Geleceğimizi 
korumak da bizim elimizde. Var olan 
suyumuzu koruyarak, gelecekte susuzluk 
ile karşılaşmamak için elimizden geleni 
yapmalıyız.

Suyumuzun Geleceği Elimizde
Bir musluktan dakikada ortalama 14 litre su aktığını biliyor 
musunuz? Evde yapacağımız ufak dokunuşlar ile su kullanım 
oranımızı tahmininizden çok daha fazla azaltabiliriz.
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P rotecting water, which is the 
basic need of all living things 
in nature, is actually one of 
our most important duties. 

Although 71 percent of our world consists 
of water, our water resources are 
decreasing day by day due to excessive 
use. These mistakes that we, humans, 
make directly affect the plants and 
animals that make up the life chain. 
However, with the right use of water, 
it is possible to compensate for the 
mistakes we have made and to enable a 
cleaner future.

Did you know that an average of 14 
liters of water flows from a tap per 
minute? With little changes we will make 
at home, we can reduce our water usage 
rate much more than you can imagine. 
For this reason, we should not waste 
water while brushing our teeth and warn 
those not to waste water. In this way, 
we can save eight tons of water per year. 
We must act bearing in mind that every 
step we take changes the environment. 
Acquiring a new habit will be a big step 
for our planet, even if it is a small step 
for us.

The conscious use of our water is a 
favor we do for our family budget and our 
country as well as our planet. We should 
show our respect for nature by using 
our resources consciously, and we should 
warn people around us and even our family 
about this. We should not waste water 
not only while brushing teeth but also 
while washing our hands, and we should 
also turn the lights off when not in use. 
Thus, long-term use of water resources 
may be possible. Water is our future. 
It is up to us to protect our future. By 
preserving our existing water, we must do 
our best not to face thirst in the future.

The Future of Water Is in Our Hands
Did you know that an average of 14 liters of water flows from a 

tap per minute? With the little changes we will make at home, we 
can reduce our water usage rate much more than you can imagine.
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Find 7 differences between Find 7 differences between 
the two pictures...the two pictures...

İki resim arasındaki İki resim arasındaki 
7 farkı bulun...7 farkı bulun...


