Sevgili Bilim Çocuk Dergisi,

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza
indirilmesi amacıyla mektuplarınızı yalnızca e-posta ya da
internet sitemiz aracılığıyla göndermenizi rica ediyoruz.
e-posta: cocuk@tubitak.gov.tr
İnternet: www.bilimcocuk.tubitak.gov.tr/form/siz-de-gonderin

Sevgili Bilim Çocuk,

Seninle sınıf öğretm
enim sayesinde tanı
ştım.
Kitap okuma yarışın
ı kazandım ve öğre
tm
enim
bana TÜBİTAK Bilim
Çocuk Dergisi yıllık
aboneliği hediye et
ti. Çok beğendim.
İçindeki oyunlar, bu
lmacalar, doğa ile
ilgili
olağanüstü bilgiler
ve daha fazlası ço
k
ilgimi çekti. İçindeki
bazı bilgileri EBA Eğ
itim
Bilişim Ağı aracılığıy
la sınıf arkadaşlar
ım ile
paylaştım. Herkesin
ilgisini çeken Bilim Ço
cuk
benim ilgimi de çekt
i. Görüşmek üzere...
Gökçe Köse
11 yaş, Hatay

Sizi bu yıl tanıdım . İyi ki de tanımışım.
Çok bilgilendirici gözlemler, metinler,
hikâyeler yazıyorsunuz. Her ay çok
heyecanlanıyorum, “Acaba bu sefer nas
ıl
bir oyun, dergi çıkacak ?” diye. Oyunlar
da ayrı bir güzel, arkadaşlarımla sürekli
oynuyorum oyunları. Kartlar da aynı
şekilde çok eğlenceli. Derginin her say
fası,
her bir kart ya da hepsi birbirinden
güzel ve bilgilendirici . Onları okurken
hiç
sıkılmıyorum. Her sayfada emeği geçen
herkese çok teşekkür ederiz . Ve tabi
TÜBİTAK ‘a. Bir sonraki sayıyı heyeca
nla
bekliyorum. Hoşça kal.
Yağmur Ece Kızılseki

11 yaş, Kahramanmaraş

Sevgili Bilim Çocuk,

ıktan
Seni ilk aldığımda heyecanla açtım. Açt
sonra okumaya başladım. Etkinliklerini
yaptım. Her ay yeni Bilim Çocuk dergisi
Seni
geliyor. O yüzden seni hiç unutmadım.
dahaki
bir
çok seviyorum Bilim Çocuk Dergisi,
sayıda görüşürüz.
Hilal Berra Atçeken

8 yaş, İstanbul

Bilim Işığım Bilim Çocuk,

ce tanıştım.
Seninle uzun zaman ön
dar çok sevmiştim
Okuduğumda seni o ka
rakla bekler oldum.
ki sıradaki sayılarını me
öğrendim, ilgi alanları
Sayende bilimi, sanatı
rk
a meraklı olduğumu fa
edindim. Uzay alanınd
Peynir’le Bilim İnsanı
ettim. En çok Simit ve
k, Gökyüzü Günlüğü
Öyküleri, Ne Var Ne Yo
i
Senin hazırlığında emeğ
.
um
or
viy
se
ini
ler
şe
kö
ğı ile aydınlanmış, onu
geçen herkese, bilim ışı
plumların yetişmesine
bir güneş gibi gören to
cukları bilim ile
katkı sağladığı ve ço
li bir rol üstlendiği için
tanıştırmak gibi önem
m.
çok teşekkür ediyoru

Melike Önde

10 yaş, Ankara

En İyi Dostum

Bilim Çocuk,

Seni ilk 2020 y
ılının Şubat ay
ında almaya
başladım. Oku
duğumda senin
çok bilgi dolu
olduğunu fark
ettim. Senin e
n
sevdiğim
bölümlerin şun
lar: Antarktik
a Maceraları,
Simit ve Peynir
le Bilim İnsanı
Öyküleri,
Sorun Söyleye
lim… Kısacası
tü
m bölümlerini
seviyorum. He
r ayın 15’ini ip
le
ç
ekiyorum.
Gelecek aya k
adar kendine
iyi bak,
sevgiyle kal.
Kürşat Efe Ya
şasın
10 yaş, Muş
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