Kitap...
Oyun...
Öneri...

Mevsimler ve Hava
Durumuyla İlgili Üç Kitap
Bu ay sizlere, mevsimler ve hava durumuyla ilgili tüm
sorularınıza yanıt bulabileceğiniz, TÜBİTAK Popüler
Bilim Yayınları’ndan çıkan üç kitabı önermek istiyoruz.

Değişen Hava Değişen Mevsimler adlı ilk
kitabımız, “Hava durumu neden mevsimlere
göre değişir?” ve “Neden mevsimler var?” gibi
soruların yanıtlarını konu alıyor. Yıl boyunca
mevsimler değiştikçe çevremizde ve doğada
neler olduğu anlatılıyor. Kitabın sonunda yer
alan “Yetişkinler İçin Rehber” adlı bölümde de
mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleriyle genel
özelliklerine dair bilgiler yer alıyor.
Yazan: Alejandro Algarra
Resimleyen: Rocio Bonilla
Çeviri: Mine Özyurt Kılıç

Güneşli ve sıcak bir günde, yağmurlu bir
günde, rüzgârlı bir günde ya da karlı bir
günde açık havada neler yapılabilir, hangi
oyunlar oynanır? Bugün Hava Nasıl? adlı ikinci
kitabımız, günden güne ve bir mevsimden
diğerine değişen hava durumlarını ve oyun
temasını ele alıyor. Bu kitabın sonundaysa
hava durumlarının neden çok çeşitli olduğunu
açıklayan bir bölüm bulunuyor.
Yazan: Bo-hyun Seo
Resimleyen: Ji-sun Lee
Çeviri: Mine Özyurt Kılıç
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TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’nın İlk Okuma
serisinden çıkan Hava Durumu adlı üçüncü
kitabımızsa tam bir başvuru kitabı. Kitapta,
dünyamızı saran havanın özellikleri, hava olaylarının
çeşitleri ve nedenleri, su döngüsü, hava tahminleri,
hava olayları, olağan dışı havalar ve küresel
iklim değişikliğiyle ilgili pek çok ilginç bilgi, küçük
çocukların anlayabileceği, sade bir dille anlatılıyor.
Yedi ve üzeri yaşlar için yazılmış olmasına karşın,
daha küçük yaşlardan okuyucuların da bu kitabın
içeriğine ilgi duyabileceğini düşünüyoruz.
Yazan: Catriona Clarke
Resimleyen: Kuo Kang Chen
Çeviri: Alp Akoğlu

Hava Durumu Çarkı

Bugün hava nasıl? Güneşli, bul
utlu,
yağmurlu, karlı? Haydi önce
hava
durumunu gözlemle. Hava dur
umu
çarkında bu havaya en uygun
olan
resim hangisi? Çarkın göste
rgesini
parmağınla çevirerek o resmin
üzerine
getir. İşte bir hava durumu gö
zlemi
yaptın!

Hava Duru

mu Çarkının Yapılışı:
Parçaları kartondan çıkarı
n. Daire
şeklindeki parçanın ortasınd
a
bulunan kesikli yerleri parm
ağınızla
iterek açın. Çarkın gösterge
sini
oluşturacak parçayı, çarkı
n
ortasındaki kollardan geçir
in. Hava
durumu çarkınız hazır.

Şemsiyeli Çocuklar Kartlarıyla Oyunlar
Bu sayımızda sizin için hazırladığımız
kartların dokuzunda rengârenk şemsiyeler,
diğer dokuz kartta da bu şemsiyeleri tutan
çocuk resimleri var. Kartların yarısında
şemsiyeleri kapalı hâlde, yarısında da açık
hâlde göreceksiniz. Bu kartlarla bir eşleme
oyunu oynayabilirsiniz. Bunun için tüm
kartları kapalı hâlde ortaya koyun. Sonra
kartları ikişer ikişer açarak üzerinde aynı
renk ve desende şemsiye resmi bulunan
kartları bulmaya çalışın. Açtığınız iki kart
birbirinin eşiyse bu kartları açık hâlde
bırakın. Birbirinin eşi değilse bu kartları ters
çevirerek başka iki kart açın.

Dilerseniz eşleme oyununu iki ya da üç
kişiyle farklı bir şekilde de oynayabilirsiniz.
Bu oyunda oyuncular önce kartları
aralarında paylaşır. Sonra kartlarını yalnızca
kendilerinin görebileceği bir şekilde
ellerinde tutarlar. İlk oyuncu, elindekilerden
bir kart seçer. Kartın üzerindeki şemsiye
resmini inceler, bu şemsiyenin rengi
ve deseniyle ilgili bilgiler verir. Diğer
oyuncular, üzerinde bu şemsiyenin eşi olan
kartın kendilerinde olup olmadığını kontrol
eder. Sonunda, birbirinin eşi olan bu iki
kart ortaya konulur ve sıra diğer oyuncuya
geçer. Oyuncular bu şekilde birbirinin eşi
olan kartları bulmaya çalışır.

Çizim: Umut Aybek

Aslı Zülal
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