Bu ay sizden neler yaptığınızda stresinizin
azaldığıyla ilgili gözlem yapmanızı istiyoruz
Gözlem notlarınızı 10 Şubat 2022’ye kadar
elimizde olacak biçimde göndermenizi bekliyoruz.
Gözlem notlarınız arasından seçtiklerimizi Mart
2022 sayımızda yayımlayacağız.
İşte karşınızda Kasım 2021 sayımızda istediğimiz,
yaşadığınız bölgenin iklim özellikleriyle ilgili
gözlem notlarınız.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza
indirilmesi amacıyla gözlemlerinizi 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

Gözlem Yaparken Nelere
Dikkat Etmemiz Gerekir?
Gözlem bir olayı, bir nesneyi ya da bir canlıyı dikkatle
inceleyerek onun hakkında bilgi toplamaya çalışmaktır.
Gözlem yaparken duyularımızı kullanırız. Örneğin bir
kuşu gözlemliyorsak kuşun çıkardığı sesi duymaya
çalışır, nasıl göründüğünü inceler, nasıl hareket ettiğini
izleriz.
Gözlemleyeceğimiz şeye bağlı olarak dürbün, saat,
büyüteç, cetvel gibi değişik araçlardan yararlanabiliriz.
Gözlem sonucunda elde ettiğimiz bilgileri, gözlemin
yapıldığı yeri ve zamanı unutmamak için not edebiliriz.
Ayrıca gözlemimizi yazdığımız kâğıda, çektiğimiz
fotoğrafları, çizdiğimiz resimleri ya da varsa gözlem
sırasında topladıklarımızı yapıştırabiliriz.

Gözlemim
Ben İstanbul’da yaşıyorum. Burası
hem Karadeniz hem de Akdeniz iklimi
özelliklerine sahip. Yazlar sıcak ve kurak
geçer. Kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Burada
her iki iklimde de yaşayan bitkilerden
yetişir. Bu benim çok hoşuma gidiyor.
Çünkü diğer yerlere göre daha çok
bitkiyi tanımış oluyorum.
Can Bulut Altunel
9 yaş, İstanbul

Gözlemim
Ben Elazığ’da yaşıyorum. Elazığ, Doğu
Anadolu Bölgesi’ndedir. Elazığ, karasal
iklimin görüldüğü bir ildir. Ancak
Elazığ’ın çevresinde bulunan göl ve
baraj nedeniyle ilimizin bazı bölgelerinde
karasal iklimin yanı sıra Akdeniz iklimi
de görülür. Karasal iklimde kışın hava
soğuk, yağmurlu ve karlı geçer. Yazın
sıcak geçer ancak ara sıra hava
yağmurlu olabilir. Sonbahar soğuk ve
yağmurlu, ilkbahar ise sıcak ve hafif
yağmurlu geçer.
Melek Liya Örnek

İklim Gözlemim
Ben Ankara’da yaşıyorum. Yaşadığım
yer İç Anadolu Bölgesi’ndedir. Burada
yazın hava sıcak olur. Kışın ise soğuk
ve yağışlıdır. İlkbahar ve sonbahar
mevsimleri de ayrı bir güzeldir. Aslında
burada biz her mevsimi kendi özelliğiyle
yaşarız. Yazın güneşle ısınırken kışın kar
ile oynarız. Kışları kalın giysiler giyinip
atkı ve bere takarız.
Pelin Geçit
8 yaş, Ankara

9 yaş, Elazığ
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