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Alet yapma ve kullanma becerilerimiz,
bizi diğer canlılardan ayıran en önemli
özelliklerden biri. Gelişen bilim ve tek-

nolojinin daha sağlıklı ve rahat yaşaya-
bilmemiz için bize sağladığı olanaklar

her gün biraz daha artıyor. Göz-
lük, diş teli ve işitme aygıtları, bu
aletlerden yalnızca birkaçı. Göz-

lerimiz iyi göremiyorsa gözlük, diş-
lerimizde çarpıklık varsa diş teli veya

işitme kaybımız varsa işitme aygıtı gibi
'yardımcı aygıtlar' kullanmamız gereke-
bilir. Bu yardımcı aygıtları kullanmak ki-
milerimiz için kolaydır; ama kimilerimiz

de bunlara alışmakta güçlük çeker.
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Bu nedenle gözlerimiz bizim için çok önem-
lidir. Bazen diğer insanlar kadar iyi göre-
meyiz. 

Tahtada yazılanları net olarak
göremediğimizden dersi anlaya-
mayız, kitap okuyamayız. Bu so-
runun kolay bir çözümü olduğu
için çok şanslıyız. 

Hemen bir göz doktoruna
gidip, onun önerileri doğrultu-
sunda uygun gözlüğü almalı ve tak-
malıyız. Duyamadığımızı anlamak,
göremediğimizi anlamaktan daha zordur.

İşitme duyumuzu birçok hayvandan farklı ola-
rak varlığımızı sürdürmenin yanısıra,

‘kendimizi ifade etmek’ için de kul-
lanırız. İşitebildiğimiz için konu-

şabiliriz. 
Çünkü, sesleri duymadan

konuşmayı öğrenemeyiz ve
çevremizle iletişim kurmakta
güçlük çekeriz. 

Eğer sesleri duymaya ilişkin
bir sorun yaşıyorsak işitme aygıtı

kullanmamız ve özel konuşma eğitimi
almamız gerekir.

Ancak
bu, yalnızca sağ-

ladıkları rahatlık farke-
dilene kadar süren, geçici
bir dönemdir. Günümüzde

çok sayıda yetişkin ve çocuk,
bu aygıtları kullanarak yaşam-
larını kolaylaştırıyor. Yaşadı-

ğımız çevrede olanların
çoğunu görme duyu-

muzla algılarız.

Diş
telleri de tıpkı

gözlükler, lensler,
işitme aygıtları gibi ya-

şantımızı kolaylaştıran yar-
dımcı aygıtlardır. Bunlar, diş
çarpıklıklarımızın düzelme-

sini sağlar. Aksi halde
düzgün çiğneyemez ve

yutkunamayız. 

D
U
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M

U
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Bu nedenlerle sindirim sorunları yaşayabi-
liriz. Ayrıca dişlerimizdeki çarpıklıklar, bazı söz-
cükleri doğru olarak söylememize de engel
olabilir. Dişlerimizde çarpıklıklar olduğunda
da diş hekimlerine danışmalıyız.

Bazı nedenlerle nesnelerin görüntüleri ağ-
tabaka üzerine düşmez. Bu duruma bağlı ola-
rak gözümüzde kırılma kusurları oluşur. 

Bunlardan biri olan “hipermetropi” denilen
göz kusurunda, uzağı (örneğin sınıfımızdaki
tahtayı) iyi gördüğümüz halde, yakını iyi göre-
meyiz ve kitapları gözümüzden uzaklaştırarak
okuruz. 

Tahtaya yazılanları bulanık görüyor, televiz-
yonu çok yakından seyrediyorsak da gözü-
müzde “miyopi” olabilir. 

Bazen de nesnelerin biçimleri bozuk görü-
lür. Bu görme kusuruna astigmatizm denir.

Gözde Kırılma Kusurları

Görmeyle ilgili
bir sorunumuz oldu-

ğunu düşünüyorsak, göz
hastalıkları uzmanına gitme-
liyiz. Yapılan testler sonucu

gözümüzde ne tip bir kırılma
kusuru olduğu saptanır. Göz-

deki kırılma kusurlarının
hepsi gözlük kullanıla-

rak düzeltilebilir.
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Ortodontistler, dişlerimizde çarpıklık sorunlarıdaha oluşmalan önlem alırlar. Buna koruyucu orto-donti denir. Durdurucu ortodonti de başlangıç aşa-masındaki sorunlarla ilgilenir. Diş ve çenelerde sorunvarsa düzeltici ortodonti tedavisi yapılır. Bu tedavi ya-pılırken bazen dişlerin çekilmesi gerekebilir ve dişteliolarak da bilinen özel bazı mekanik aygıtlar kullanılır.Bu mekanik aygıtlar, takıp çıkarmalı veya sabit ola-bilirler. Diş çarpıklığı sorunları her yaşta düzeltilebilir. 

Diş Tellerimiz

İskelet yapısın-
daki sorunlarsa bü-

yüme döneminde tedavi
edilirse daha kolay düzelir. Bu
tip sorunların tedavisi için en

uygun dönem, kızlar için 9-11,
erkekler için 10-12 yaşlardır.

Ortodontik tedaviler diş çarpık-
lığı sorununun derecesine
göre, altı ayla birkaç yıl

arasında sürebilir. 
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Özel-
likle sıcak yaz

günlerinde duymayı
çok sevdiğimiz bir sorudur:

Ne içersiniz? Öyle ya, koşup
oynamışsınız; terlediğiniz
için de su kaybetmişsiniz.

Şimdi vücuttan atılan
bu suyu yerine koy-

mak gerek. 

Kışın soğuk günlerindeyse içi-
mizi ısıtacak sıcacık içecekler imda-
dımıza yetişir. Bunun için içecekler
bizi bekliyor ama, hangisini içmeli?
Yalnızca suyla mı yetinmeli yoksa
ayran mı içmeli? Meyve suyu mu, li-
monata mı, gazoz mu? Yoksa süt
mü, çay mı, ıhlamur mu? Gelin de
karar verin bakalım… İçecekler
bizim için yaşamsal değere sahipler,
buna kuşku yok. 
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İçeceklerimizi seçerken bizi etkile-
yen birçok şey var. Hava sıcaklığı bun-
ların en önemlilerinden biri. Örneğin
sıcak bir yaz gününde serinlemek için
soğuk içecekler tercih ederiz. 

Hatta bazen soğuk içeceklerin içine
buz katarız. Soğuk içeceklerden bahse-
derken aklımıza ilk gelen içecek meyve
suyudur. Saf meyve suyu, taze ve olgun
meyvelerin sıkılmasıyla elde edilen ve
tamamen doğal bir içecektir. En çok bi-
linen meyve suyu çeşitleri vişne, üzüm,
portakal, elma ve greyfurt suyudur. 

Ama içtiklerimiz aynı zamanda kültürel
yaşantımızın da bir parçası. Yetişkin bir insa-
nın günlük su gereksinimi 2 ya da 3 litredir.
Bu gereksinim başlıca üç yoldan karşılanır:
İçme suyu, besinlerden dolaylı olarak alınan
su ve diğer içecekler yoluyla aldığımız su.
İşte bu diğer içecekler kişinin damak zevkine
ve içecek kültürüne bağlı olarak seçiliyor. 
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Uzmanlar, kola ve gazlı içeceklerin
sağlık açısından zararlı olduğunu söy-
lüyorlar çünkü içinde insan sağlığına
zararlı bir gaz olan karbondioksit bulu-
nuyor. Kesinlikle içmemeliyiz.

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen
ayran, her mevsim tercih edebileceği-
miz nefis bir içecek. Yoğurdun sulandı-
rılmasıyla elde edilen ayran, soğuk
olarak tüketildiği için yaz aylarında
daha çok tercih edilir. İçecek olmasının
yanı sıra, cacık olarak da tüketilen
ayran, tuzlu içildiğinde terleyerek kay-
bettiğimiz tuzu almamıza yardımcı olur.
Hem lezzetli hem sağlıklı bu nefis içe-
ceğe kimse hayır demez. 

Bunlar bir günde içtiğimiz içecek-
lerden bazıları. Bir günde ne kadar içe-
cek tüketiyorsunuz hiç merak ettiniz mi?
Bunu hesaplamak için içtiğiniz her içe-
ceği bir kağıda yazabilirsiniz. Yukarıda
saydığımız bu içecekler günlük yaşantı-
mızın bir parçası. Ancak su ihtiyacımızı
karşılamak için seçmemiz gereken en
doğru içecek sudur. 

Gün içerisinde tükettiğiniz suyu he-
saplamak için en güzel yol, kendinize
ait ölçülü bir sürahi edinmeniz. Böylece,
yeterli miktarda su tükettiğinizden emin
olursunuz. 

Saf meyve sularının dışında, market-
lerde hazır paketlerde satılan meyve suları
da vardır. Bunların içine, uzun süre dayanık-
lılığını korusun diye pek çok katkı maddesi
katılır. O nedenle hazır meyve sularını tüket-
mek yerine doğal olanlarını tercih etmeliyiz.
Saf meyve sularını nereden bulacağız diye
sorarsanız, cevabı çok basit. Annelerinizden
yardım isteyerek evde kendiniz yapabilirsi-
niz. Soğuk içeceklerden en yaygın olanları,
kola ve diğer gazlı içeceklerdir.
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Sevgili çocuklar “Fotoğrafınızı 
Yollayın Karikatürünüzü Çizelim”

sayfalarımızda siz de yer almak isti-
yorsanız, fotoğraflarınızı gönderin,

karikatürünüzü yayınlayalım.

Bunun için sevdiginiz fotoğraflarınızı 
zaman kaybetmeden ve pratik bir
şekilde dergimize ulaştırabilirsiniz. 
Aşağıda belirtilen mail adresine 

fotoğrafınızı mail atmanız yeterlidir. 
Sevgiyle kalın.

cengiz.ckc@gmail.com
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directions (yönler)

Antalya is in the south of Turkey.
Antalya Türkiye’nin güneyindedir.

London is in the south of England.
Londra İngiltere’nin güneyindedir.

Erzurum is in the east of Turkey.   
Erzurum Türkiye’nin doğusundadır.

İzmir is a big city in the west of Turkey.
İzmir Türkiye’nin batısında büyük bir 
şehirdir. 

north (nort)    kuzey east (ist)     doğu
south (saut)   güney west     (west)  batı 

Türkçe’de “doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde” gibi ifadeler,
İngilizce’de aşağıda görüldüğü gibi “in” edatı kullanılarak yapılır.

Trabzon is in the north. Trabzon kuzeydedir.
Hatay is in the south.              Hatay güneydedir.
Kars is in the east.                  Kars doğudadır.
Manisa is in the west.             Manisa batıdadır.

Yukarıda öğrendiğimiz kalıba “of” (ov) eklenerek “Türkiye’nin
doğusunda, Fransa’nın batısında..” gibi anlamlar eklemek müm-
kün. Hep birlikte örnekleri görelim.
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between, among

The child is playing among the pink balloons.
(Çocuk, pembe balonların arasında oynuyor)

There is a long way among the trees.
(Ağaçların arasında uzun bir yol var)

There is an old woman between two boys. 
(İki erkek çocuğun arasında yaşlı bir kadın var)

“Between” (bitwin) edatı “iki şeyin arasında” anlamındadır. “Among” (ımang) da bir edatır “ikiden fazla
şeyin arasında, birçok şeyin arasında” anlamını verir. 

between      arasında 
between the door and the desk   kapı ve sıra arasında 
between two houses                   iki evin arasında
among        arasında 
among the people   insanlar arasında 
among the birds kuşlar arasında

The girl is between her mother and father.
(Kız anne ve babasının arasındadır)

Melisa is among the beautiful flowers.
(Melisa güzel çiçeklerin arasındadır)

My sister is walking between two girls.
(Ablam iki kız arasında yürüyor)

There is a purple pencil
between two blue pencils.
(İki mavi kalem arasında
mor bir kalem var)
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Animasyon türü yapımları hepimiz severek izliyoruz. Bu filmlerde kullanılan teknikle ilgisi
olmasa da çizdiğiniz bir figürün hareket etmesini sağlamak güzel olmaz mıydı? 

O halde malzemeleri hazırlamakla başlayabilirsiniz.

Gerekli Malzemeler

- Bir adet dilediğiniz renkte beyaz 
tahta kalemi,

- Bir adet cam yemek tabağı veya 
cam kase,

- Yeterli miktarda su.

Öncelikle kullanacağınız kase ya da cam ta-
bağın içinin kuru olmasına dikkat edin. 

Daha sonra çizeceğiniz figürü kabınızın iç ta-
banına dikkatli bir şekilde çizin. Bazı yerlerin net
olmadığını görürseniz, üstünden geçerek tekrar
çizebilirsiniz. Daha sonra kaseyi hafif yan tuta-
rak içine yeterli miktarda su ekleyin. Kasenin

eğimini düzleştirerek yavaşça suyun, sizin çizi-
minize temas etmesini sağlayın. 

Çiziminizin suyla temas eden yerden başla-
yarak tabaktan kolayca ayrıldığını göreceksiniz.
Tabağı oynaratak ya da çizime dokunmadan
suyu hareketlendirerek figürünüzün su üzerinde
hareketlerini gözlemleyebilirsiniz.

Kullandığınız kalem, renk pigmentlerini
barındıran maddelerle bir tür alkolün ka-
rışımından meydana gelen bir mürekkep
içerir. Siz çiziminizi yaptıktan sonra, uçucu
bir madde olduğundan alkol uçar ve ge-
riye diğer pigmentler katı bir şekilde kalır. 

Suyla kontrollü bir şekilde temas
edince de camın pürüzsüz olmasından
dolayı camdan kolayca ayrılır ve su üze-
rinde kayarak hareket eder. 

Aslında Ne Oluyor?

DENEY: Kontrol edilebilir şartlar altında doğal bir olayın veya bilinmeyen  
bir gerçeğin açıklamasında kullanılacak ölçme işlemlerinin yapılması işidir.

Deneyin Yapılışı
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Tarih boyunca farklı dönemlerde, türlerine
göre, ısınmada, yiyeceklerin pişirilmesinde,
metallerin ergitilmesinde ve onlara şekil
vermede, çanak çömlek ve tuğlaların pişi-
rilmesinde kullanılmıştı kömür. 19. Yüzyıl-

daki sanayi devriminde üstlendiği rolse,
bütün bunlardan çok daha büyüktü. 

Bugün
farklı amaçlarla kul-

landığımız kömür, milyon-
larca yıl yaşındadır. Avrupa’nın bir
bölümünde, Asya ve Kuzey Ameri-

ka’da bulunan geniş kömür yatakları,
günümüzden milyonlarca yıl önce, bura-
lardaki geniş bataklık ormanlarının kalın
tortullarla örtülmesiyle oluşmaya başla-
mıştı. Bataklık alanlarda nemli orman

tabanına düşen yapraklar, dallar
hatta devrilen ağaçlar burada

çürümeye başlar ve gö-
mülür.
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Üzerine biriken tortul tabakaların ağırlığı, altındaki bitki artıkların-
dan oluşan organik malzemeyi iyice sıkıştırır. Organik malzeme-
nin içindeki su da bu sıkışma sırasında dışarıya atılır.
Sıkışmanın etkisiyle yavaş yavaş katılaşan organik malze-
meye bataklık kömürü, başka bir adlandırmayla turba
denir. Sıkışmayı sağlayan basıncın yanı sıra, sıcaklık ve
zaman da kömürün oluşumundaki diğer önemli etken-
lerdir. Çünkü sıcaklık, yerin derinliklerine doğru her 33
metrede 1 santigrat derece artar. Buna jeotermik Grad-
yan adı verilir. Gömülmenin yol açtığı yükselen basınç
ve sıcaklık, birbirini izleyen genel olarak dört farklı türdeki
kömürün oluşumunu sağlar. 

Çok sayıda çocuk, sanayi devrimi sırasında, güç 
koşullar altında, kömür madenlerinde çalışmaya zorlan-

mıştı. Günümüzdeyse, madenlerde modern teknoloji 
ürünü dev makinalar kullanılıyor. Ancak maden 

ocaklarındaki işçilerin durumu dünden daha iyi değil! 
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Günümüzde Berlin
Devlet Müzesi’nde bulunan bir

papirüs (kağıt), ilk sihirbazlık
gösterisinin eski Mısır’da ya-
pıldığını gösteriyor. 

Eskiden sihirbazların do-
ğaüstü güçleri olduğuna
inanıldığından, bu meslek-
teki kişilerin çoğu sırlarını

kimseyle paylaşmazlardı. 
Neyse ki günümüzde, si-

hirbazlığın sadece bir göz yanıl-
ması olduğu artık biliniyor
ancak sihirbazlar sır saklama

özelliklerini hâlâ sürdürüyorlar.
Sihirbazlar ipleri kesip birleştirir,

topları yok eder ve sonra yeniden
ortaya çıkarır, kısacası gerçek hayatta

olması imkansız şeyleri sanki gerçekten
oluyormuş gibi bize gösterirler. Günümüzde

teknolojiden yararlanarak yeteneklerini daha

Sihirbazlığın, neredeyse insanlık tarihi kadar eski-
lere dayanan bir öyküsü var. Geçmişten günümüze

izleyenlerin beğenisini kazanan bu ilginç meslek,
Antik Mısır’da oldukça yaygındı.

Fransızca’da 
‘illusion’ kelimesi, yanlış

algılama ve duyu yanılması
anlamına geliyor. Dilimize illüz-
yon olarak geçen bu kelime, 
sihirbazlık kelimesi yerine kul-

lanılıyor. Sihirbazlık yapan-
lara da illüzyonist

deniyor. 
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da geliştiren illüzyonistler, izleyenleri hayrete
düşüren ilginç şovlar yapıyorlar. 

Elbette ne geçmişte ne de günümüzde ya-
pılan şovların hiçbiri sihir değil, yalnızca birer
numaradır. 

Ancak bu numaraları hafife almayın! Sihir-
bazlar numara yapabilmek için pek çok araç
kullanırlar. Biz bu araçları görmeyiz. Diyelim

ki, bir sihirbaz izleyicilere bir para gösterdi.
Sonra da “hokus pokus yaparak” parayı deldi.
Aslında sihirbazın biri delikli, biri deliksiz iki
parası vardır. Önce bize delikli olmayan parayı
gösterir. Sonra el çabukluğuyla bunu delikli
olanla değiştirir. 

Sihirbazlar, bir numarayı gözü ka-
palı yapana kadar günlerce, haf-

talarca çalışır ve yıllarını bu
mesleğe verirler. 
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Harold Pearl ile Helen Aberson'ın kitabından 
ilk olarak 1941 yılında yayınlanan animasyon, 

sinema filmi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında sirk-
lerin göründüğü gibi olmadığını anlatan yapım,

yeni doğmuş minik bir filin, kaba
kuvvetle sirkte çalıştırılma-
sını ve annesinden ko-

parılma hikayesini
konu ediyor.
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Max
Medici, eski yıldızı

Holt Farrier ve onun ço-
cukları Milly ve Joe'ya sıra-
dışı bir görev verir. Ailenin

görevi, sirkin yeni üyesinin ba-
kımını üstlenmektir. Bu yeni üye,

koca kulakları sebebiyle seyircileri
güldüren, yavru bir bebek fildir.
Ancak Dumbo'nun uçabilece-

ğini keşfettiklerinde, işler
değişir.
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Kısa sürede batmak üzere
olan sirki tekrar ayağa kal-

dıran yavru fil, girişimci Van-
devere’nin dikkatini çeker.
Vandevere, sevimli fili, yeni

ve büyük eğlence parkı 
Dreamland için kiralar.

Ancak Dreamland, görün-
düğü kadar parlak ve gör-

kemli bir yer değildir.
Dumbo, bir akrobatla iyice
yıldızını parlatır. Bu süreçte
Holt da, Dreamland'in ka-
ranlık sırlarını keşfedecektir.
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Yavrular kediler, büyüyünce de farelerle uğraşmaya başlarlarsa şaşır-
mamak gerekir. Topla oynadıkları oyunu sanki fareyle sürdürürler.
Oyun, tıpkı çocukların yaşamında olduğu gibi, hayvan yavrularının

da yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Bir köpek yavrusuna bir tahta parçası verdiği-
mizde oynamasını izleyip neşelenmeye başla-
rız. Tahta parçasını attığımızda hızla koşup geri
getirir. Sonra da tekrar atmamız için bekler. Benzer
bir durumu kedi yavrularında da gözleyebiliriz. Kedi
yavrularına top attığınızda, topu bir o patilerine bir bu
patilerine atarak, çevresinde koşarak, topun üzerine at-
layarak saatlerce zaman geçirirler. 
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Kuşlar ve memeliler
toplumsal hayvanlar olduk-

ları için, en çok oyun oynayan
canlı gruplarıdır. Oyun oynamak,
hayvanların birbirleriyle ilişkilerini

güçlendirmelerine yardımcı olur. Yal-
nızca bu hayvanların değil, bazı

böcek yavrularının da oyun oynadığı
düşünülüyor. Mayıs ayı, hayvan
yavrularının oyun oynamalarını

izleyebileceğimiz en 
güzel ay.
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Kedilerden kargalara birçok hayvan yav-
rusu yaşamda kalmalarını sağlayacak
önemli becerilerini oyun oynayarak edinirler.
Kurt yavrularının birbirleriyle kavga eder gibi
oyun oynamaları, fil yavrularının birbirlerine
su fışkırtması, leopar yavrularının birbirlerinin
üstüne çıkarak ağaca tırmanması gerçekte
yavrular yetişkin olduklarında gerekecek be-
cerileri kazanmalarını sağlar. 

Hayvan yavruları birbirleriyle oynarken
eğlenir ve buda bize sevimli gelir. Er ya da
geç bu oyunların hepsi onlar için bir öğ-
renme sürecine dönüşür. Yavruların oynaya-
rak öğrenmelerinin süresi hayvanların
türlerine göre değişir. 

Örneğin, ayı yavruları üç yıl, fil yavrula-
rıysa dört yıl süreyle oyunla öğrenmeye
devam ederler. Oyunlar sayesinde nasıl av-
lanacaklarını ya da kendilerini nasıl koruya-
bileceklerini öğrenirler.

Hayvanlar da Oynayarak Öğrenir
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Nisan ayında doğmuş olan yavrular Ma-
yıs’ta iyice hareketlenmeye başlarlar. Kendi-
lerine gün boyunca yiyecek getirmek için
uğraşan anne-babalarının tüm yorgunlu-
ğuna karşın, onları oyun oynamak için zor-
larlar. Bu oyunları merak ediyorsanız, Mayıs

ayı boyunca hayvanları gözlemeniz yeterli.
İstop adlı oyunu hepimiz oynamışızdır.

Bir arkadaşımızın adını söyleyerek elimizdeki
topu havaya atarız. Adını söylediğimiz arka-
daşımız da bu topu yakalamaya çalışır. Ya-
kalayamazsa ebe olur. 
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Turna yavrularının da bizim oynadığımız
istop oyununa benzer bir oyunları var. Ancak
onlar, top yerine dal parçaları kullanıyorlar.
Dalları havaya atıp yakalamaya çalışıyorlar.
İnce dallar, turna yavrularının en sevdiği
oyuncak. 

Peki, ya saklambaç? Yaşımız kaç
olursa olsun saklambaç hep en sevdiği-
miz oyunlardan biridir. Tilki yavruları da
saklambaca benzer bir oyun oynarlar. 

Ancak onlar, bir arkadaşlarından
değil, en sevdikleri oyuncak olan küçük
bir dal parçasından saklanırlar. İlk olarak
pusuya yatmış gibi yapıp sak-
lanırlar. Daha sonra da
aniden sıçrayarak dal
parçasını yakalama-
ya çalışırlar.

Herhalde hepi-
miz arkadaşlarımız-
la ya da babamızla
güreşmişizdir...

Ayı ve kurt yavruları da
birbirleriyle sık sık güreşirler.
Bazen güreşirken birbirlerini
ısırırlar. Fakat hiçbir zaman

birbirlerini incitmezler, bunun
bir oyun olduğunu bilirler.

Benzer bir oyun da dağ
keçilerinde var. Biz nasıl
çimenlerde ya da tepelik
alanlardan aşağı yuvar-

lanmaya çalışıyorsak,
dağkeçisi yavruları da

eğimli bir alan bulduk-
larında kayma deneme-

leri yaparlar.
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Bu sayımızda inceleyeceğimiz uygulama, as-
lında sadece siz çocuklara değil, büyüklere de
hitap ediyor. Beş binden fazla kelimeyi içeriğinde
barındıran Bulmacahane’de seviyeler, zorluk sıra-
sına göre sıralanıyor. Yirmiden fazla seviyeyi (ha-
neleri) geçerken, ilk başlarda olmasa bile,
ilerleyen seviyelerde zorlanabilirsiniz.

Beyin egzersizleri ve zihin
çalıştıran oyunlar ka-
tegorisinde olan
bu oyunda, keli-
meleri bildikçe ye-
ni rozetler kaza-
nabilirsiniz.

Özenle hazırlan-
mış sorularla kelime
dağarcığınızı geliştirebi-
lir, zorlandığınız sorularda

arkadaşlarınızdan ya da büyüklerinizden yardım
isteyebilirsiniz. 

Kelime oyununun yanı sıra çengel bulmaca,
kare bulmaca, zekâ oyunları ve sözcük bulmaca
meraklıları için de ideal bir oyun.

Özenle seçilmiş Türkçe kelimeler, eğlenceli
grafik ve animasyonlarla zenginleştirilmiş. Türkçe

kelime oyunu modunun yanında,
İngilizce, İspanyolca,

Almanca ve
İspanyolca dil

seçenekleri de
mevcut.

Önceden duy-
duğunuz bazı keli-

melerin anlamlarını
da bu uygulama saye-

sinde öğrenebilirsiniz.

Farklı, eğlenceli ve kelime dağarcığınızı geliştirmenizi sağlayacak kelime bulmaca 
oyununu keşfetmeye hazır mısınız? Bulmacahane - Kelime Bulmaca, klasik kelime 

oyunlarını ve bulmacayı birleştirip yepyeni bir kelime oyunu deneyimi sunuyor.


