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LOGILIFEKIDS OKUMA / READING

SELAM, BEN KITTY
Bir ev kedisi olan Kitty, sahibi Emma ile mutlu bir yaşam 
sürer. Fakat Emma’nın başına gelenlerden sonra Kitty’nin 
tek başına hayatta kalma mücadelesi başlar, ki çoğu kişi 
bunun bir ev kedisi için o kadar da kolay olmadığını bilir. 
Sokakta kaldığı süre boyunca Kitty dünyaya dair pek çok 
şey öğrenir. Evlerini terk etmek zorunda kalan kedilerle 
tanışır. Sokaktaki yaşama uyum sağlamaya başlasa da Kitty 
kendisine yeniden bir ev bulmalıdır. Kitap, Timaş Genç 
etiketiyle raflarda.  

HI, I’M KITTY
Kitty, a house cat, lives happily with her owner, Emma. But after what happened 
to Emma, Kitty’s struggle to survive on her own begins, which many know is not 
easy for a house cat. Kitty learns a lot about the world during her stay on the 
street. She meets cats who have to leave their homes. As she adjusts to life on 
the street, Kitty must find a home again. The book is on the shelves with the 
Timaş Genç label.

BENIM BABAM DALGIÇ

Ettore doğum gününde ilk dalışını 
yapacağı için çok heyecanlı çünkü 
denizin dibi sürprizlerle dolu. Denizle 
ilgili her şeyi çok seven meraklı çocuk, 
denize uzun yıllar emek vermiş köklü 
bir aileden geliyor. 
O da büyüyünce 
babası gibi dalgıç 
olmak istiyor. Benim 
Babam Dalgıç Elisa 
Sabatinelli’nin içinizi 
ısıtacak hikayesi, 
Iacopo Bruno’nun 
etkileyici resimleriyle 
Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıktı.

MY FATHER IS A DIVER

Ettore is very excited to take his first 
dive on his birthday because the bottom 
of the sea is full of surprises. The 
curious boy, who loves everything about 
the sea, comes from a well-established 
family that has worked for the sea for 

many years. He wants 
to be a diver like his 
father when he grows up. 
My Father’s Diver Elisa 
Sabatinelli’s story that 
will warm your heart has 
been published by Yapı 
Kredi Publications, with 
impressive illustrations by 
Iacopo Bruno.

44



GÖK, DENIZ VE TOPRAK
Hayatının son yıllarını 
mutlu geçirmek 
isteyen hükümdar, 
bunun yolunun diğer 
insanların mutluluğunu 
sağlamaktan 
geçtiğine inanır. Yaşlı 
hükümdar, dünyayı 
güzelleştirecek 
kuralları bulmaları 
için çocukları Gök, 
Deniz ve Toprak’ı bir 
yolculuğa gönderir. 
Kitap, Can Çocuk 
etiketiyle raflarda...

UZAYA GIDEN TREN
Hayallerinize giden bir trene binmeye 
hazır mısınız? Öğretmen, sınıfa bir tren 
hikayesi yazma görevi verir. Bu bir ekip 
çalışması olacaktır. Moni ve arkadaşları 
sıra dışı bir tren hikayesi yazmak için 
heyecan dolu bir maceraya başlar. Bu tren 
Cumburlop Kasabası’na mı gidecek yoksa 
Gergedanlar Köyü’ne mi? Hayır hayır! Treni 
raydan çıkarma zamanı gelmiştir. Çünkü bu 
tren uzaya gidecek! Peki ama nasıl? Timaş 
Çocuk Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, 
tüm meraklı minik okurlarını bekliyor.

SKY, SEA, AND EARTH
The ruler, who wants 
to spend the last 
years of his life 
happily, believes that 
the way to do this 
is to ensure other 
people’s happiness. 
The old ruler sends 
the children Sky, Sea, 
and Earth on a journey 
to find the rules that 
will make the world 
beautiful. The book 
is on the shelves with 
the label Can Çocuk...

TRAIN TO SPACE
Are you ready to take a train to your dreams? The 
teacher gives the class the task of writing a train 
story. This will be a team effort. Moni and her 
friends embark on an exciting adventure to write 
an extraordinary train story. Will this train go to 
Cumburlop Town or Rhinoceros Village? No no! It’s time 
to derail the train because this train is going to space! 
But how? Published under the label of Timaş Çocuk 
Yayınları, the book awaits all curious little readers.
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LOGILIFEKIDS ETKINLIK/ ACTIVITIES
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CHARLIE’NIN ÇIKOLATA 
FABRIKASINA DAVET

Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay 

Wonka, biletleri bulan çocuklara daha 

önce kimsenin görmediği fabrikasını 

gezdirmeye karar verir. Bu fabrikada 

düzenlediği yarışmada birinci olan 
çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük 

ödül vardır. Diğer çocuklar biletleri 

bulmak için farklı yollar denerken 
Charlie tamamen şans eseri bileti bulur 

ve macera başlar. 
Çocuklarınızın eşlik ederek 
eğleneceği oyunda beş 
farklı çocuğun yarışmadaki 
hallerine, büyükbabanın 
sevgisine ve Bay Wonka’nın 
danslarına şahit olacaksınız. 
Oyun, 14 Kasım Kozyatağı 
Kültür Merkezi (KKM) 
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde. 

INVITATION TO CHARLIE’S 
CHOCOLATE FACTORY
Mr. Wonka, the world’s most famous 

chocolatier, decides to show the chil-

dren who find the tickets to his factory, 

which no one has seen before. There is 

a big prize that nobody knows about the 

child who comes first in the competition 

he organizes in this factory. While the 

other kids try different ways to find 

the tickets, Charlie finds the ticket 

purely by chance, and the adventure 
begins.
In the game, which your chil-
dren will have fun with, you will 
witness the performance of 
five different children in the 
competition, the love of the 
grandfather, and the dances 
of Mr. Wonka. The play is at 
the Gazanfer Özcan Stage of 
Kozyatağı Cultural Center (KKM) 
on November 14.

TAŞ DEVRI MACERALARI
Çocukların eşlik edeceği 
birbirinden eğlenceli 
şarkılar, danslar ve esprileri 
ile Taş Devri; sevgi, aile, 
dostluk, çalışkanlık ve 
hayvan sevgisi kavramlarıyla 
öğretici tarafını kullanarak 
çocuklarımızın kişisel 
gelişimini ve sosyalleşmesini amaçlayan 
pedagog onaylı maskotsuz bir çocuk oyunu. 
İyi kalpli Fred ve çalışkanlığı ile herkesin 
sevgisini kazanmış Barney birbirinden 
sakar iki yakın arkadaş. Disiplinli 
Wilma ve akıllı Betty ise yeni buluşları, 
zekaları, lezzetli yemekleriyle Fred ve 
Barney’nin hayranlığını kazanır. Yalnız 
arkadaş olabilmelerinin önünde engeller 
vardır. Oyun, 3 Aralık’ta Watergarden 
Performans Merkezi Duru Tiyatro’da 
sahnelenecek. 

STONE AGE ADVENTURES
The Stone Age, with fun 
songs, dances, and jokes 
accompanied by children; 
is a pedagogue-approved 
mascot-free children’s game 
that aims for the personal 
development and socialization 
of our children by using its 

teaching side with the concepts of love, 
family, friendship, perseverance and animal 
love. Good-hearted Fred and Barney, who 
won the love of everyone with his hard 
work, are two close friends who are clumsy. 
Disciplined Wilma and brilliant Betty win 
the admiration of Fred and Barney with 
their new inventions, intelligence, and 
delicious food. There are obstacles in front 
of them being alone friends. The play will 
be staged at the Watergarden Performance 
Center Duru Theater on December 3.
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PELIT 
ÇIKOLATA 
MÜZESI
Pelit Çikolata 
Müzesi, dünya 
sanatının baş 
yapıtlarını, 
masal 
kahramanlarını, 
ünlü efsanelerin 
heykellerinin 
tamamını 
çikolatadan 
hazırlayıp 
çikolata ve 
sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Çikolata 

şelalelerinin arasında dolaşmak ve bu eşsiz 

eserleri görmek hem büyükler hem çocuklar 

için çok keyifli... Pelit Çikolata Müzesi 

Esenyurt’ta.

ISTANBUL ILLÜZYON MÜZESI 
Şimdiye dek yaşadıklarınızdan çok daha 

büyük, çok daha iyi ve çok daha büyüleyici 

bir serüvene hazır mısınız? Bir dizi yeni 

ve keşfedilmemiş illüzyon sayesinde son 

derece büyüleyici görsel, duyusal ve 
eğitsel bir deneyim yaşamak için İstanbul 

İllüzyonlar Müzesi sizleri ve çocuklarınızı 

bekliyor. Müze, Asmalımescit’te, 
Narmanlı Han’ın içerisinde yer alıyor.

PELIT 
CHOCOLATE 
MUSEUM
Pelit Chocolate 
Museum 
presents 
masterpieces of 
world art, fairy 
tale heroes, 
and statues 
of famous 
legends, all 
from chocolate 
to chocolate 
and art lovers. 
Wandering 

among the chocolate waterfalls and seeing 

these unique works is very enjoyable for 

adults and children... Pelit Chocolate Museum 

is in Esenyurt.

ISTANBUL ILLUSION MUSEUM

Are you ready for a much bigger, better, 

and more fascinating adventure than 

anything you’ve ever experienced? 
Thanks to a series of new and unexplored 

illusions, the Istanbul Museum of Illusions 

awaits you and your children to experience 

an extremely fascinating visual, sensory, 

and educational experience. The museum 

is located in Asmalımescit, inside the 

Narmanlı Han.



LOGILIFEKIDS SÜPER STARLAR / SUPER STARS

Unutulmaz Karakterler

Oyuncak Hikayesi, Arabalar, 
Kayıp Balık Nemo, İnanılmaz 
Aile, Ratatouille, Vol-i, Ters 
Yüz… Sadece çocukların değil 

yetişkinlerin de severek izlediği bu 
animasyon filmlerinin hepsi Pixar yapımı. 
Uzun yıllardır izleyicisi bol animasyon 
filmlerine imza atan Pixar, aynı zamanda 
çocukların hayatına unutulmaz karakterler 
kazandırdı.

Dünyanın en başarılı animasyon 
stüdyolarından biri olan Pixar, bir bilgisayar 
şirketi olarak 1979 yılında kuruldu. Önceleri 
Graphics Group ismiyle Lucas Film’in bir 
parçası olan Pixar, 1986 yılında Steve 
Jobs tarafından satın alınarak bağımsız 
bir şirkete dönüştürüldü. Jobs döneminde 
televizyon reklamları ve kısa filmler 
çeken Pixar, 1991 yılında ilk uzun metrajlı 
animasyon filmi Toy Story (Oyuncak 
Hikayesi) üzerinde çalışmaya başladı. 1995 
yılında gösterime giren Oyuncak Hikayesi o 
kadar çok sevildi ki ardından üç devam filmi 
daha çekildi. 

Ocak 2006 yılında 7,4 milyar dolar 
karşılığında Disney’e satılan Pixar, bugüne 

T oy Story, Cars, Finding Nemo, 
The Incredibles, Ratatouille, 
Vol-i, Inside Out… These 
animated films, which not only 

children but also adults watch, are all 
made by Pixar. Pixar, which has been 
making animated films with a large 
audience for many years, has also 
brought unforgettable characters to 
the lives of children.

One of the most successful 
animation studios in the world, Pixar, 
was founded in 1979 as a computer 
company. Previously part of Lucas 
Film under Graphics Group, Pixar was 
acquired by Steve Jobs in 1986 and 
transformed into an independent 
company. Pixar, which made television 
commercials and short films during the 
Jobs era, started working on its first 
animated feature film, Toy Story, in 
1991. Toy Story, released in 1995, was 
so popular that three more sequels were 
made.

Sold to Disney for $7.4 billion in 
January 2006, Pixar has produced 26 

88

Pixar’ın Hayatımıza Kazandırdığı 
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kadar 26 uzun metrajlı filmin yapımını 
üstlendi. Bu filmler içinde en çok ses 
getiren Kayıp Balık Nemo, ilk üç günde 70 
milyon dolarlık hasılatıyla rekor kırdı ve 
2004’te En İyi Animasyon Filmi Oscar’ını 
kazandı. Yine pek çok filmiyle Akademi 
Ödülleri’ne aday gösterilen Pixar, son olarak 
bu yıl Turning Red (Kırmızı) ve Lightyear 
(Işık Yolu) yapımlarını izleyicilerinin 
beğenisine sundu.

feature films to date. Finding Nemo, 
which made the most of these films, 
broke the record with $ 70 million in 
the first three days and won the Best 
Animated Feature Oscar in 2004. Pixar, 
which has also been nominated for 
Academy Awards with its many films, 
most recently presented its Turning 
Red and Lightyear productions to its 
audience this year.

Unforgettable Characters 
Pixar Brings to Our Lives



LOGILIFEKIDS SÜPER STARLAR / SUPER STARS

Karakterler
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Şerif Woody

Şimşek McQueen

Remy

Sheriff Woody

Lightning McQueen

Remy

Şerif Woody, Oyuncak Hikayesi’nde Andy Davis’in en sevdiği oyuncağıdır. Oyuncak 
Hikayesi’nin karizmatik ve cesur kovboyu, aynı zamanda Andy’nin oyuncaklarının 
lideridir. Bir gün Andy’ye Buzz Lightyear adında yeni bir robot oyuncak hediye edilir. 
Buzz ile Woody’nin aralarındaki rekabet, tüm oyuncakların dahil olduğu bir maceraya 
dönüşür. 

Arabalar film serisinin ana kahramanı olan Şimşek McQueen, Piston Kupası 
Şampiyonası’na katılan en genç yarış arabasıdır. Diğer deneyimli arabaların yanında 
tecrübesiz ama son derece cesurdur. Sadece iki hayali vardır: Biri yarışı kazanmak 
diğeri büyük ikramiyenin keyfini çıkarmak. Radiator Springs adlı kasabaya yolu 
düştüğünde ise beklentileri ve hayatı değişmeye başlar. 

Ratatouille filminin baş kahramanı Remy, profesyonel bir şef olmayı hayal eden Parisli, 
gri bir faredir. İdolü ise ünlü şef Auguste Gusteau’dur. Çok güçlü bir koku ve tat alma 
duyusuna sahip olan bu yetenekli fare, sadece karnını doyurmak değil güzel yemekler 
yemek ister. Remy’yi tehlikeli bir maceraya sürükleyecek yemek tutkusu aynı zamanda 
yeni bir dünyanın kapılarını aralar. 

Sheriff Woody is Andy Davis’ favorite toy in Toy Story. Toy Story’s charismatic and 
brave cowboy is also the leader of Andy’s toys. One day, Andy is given a new 
robot toy called Buzz Lightyear. The rivalry between Buzz and Woody becomes an 
adventure involving all the toys.

Lightning McQueen, the main protagonist of the Cars movie series, is the 
youngest race car ever to enter the Piston Cup Championship. Compared to other 
experienced cars, it is inexperienced but courageous. He has only two dreams: one 
to win the race and the other to enjoy the jackpot. His expectations and life begin to 
change when he falls on his way to the town called Radiator Springs.

The protagonist of Ratatouille is Remy, a gray Parisian mouse who dreams of 
becoming a professional chef. His idol is the famous chef Auguste Gusteau. This 
talented mouse, which has a powerful sense of smell and taste, wants to eat good 
food, not just to fill his stomach. The passion for food that will take Remy on a 
dangerous adventure also opens the doors to a new world. 



Characters
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Sulley

Nemo

Vol-i

Sulley

Nemo

Wall-E

Sevimli Canavarlar filminin baş kahramanlarından Sulley, iyi huylu, çalışkan, nazik aynı 
zamanda iri, boynuzlu ve mavi tüylü bir canavardır. Başkalarını korkutmayı bir meslek 
olarak düşünen Sulley ve canavar arkadaşlarının hayatı, bir çocuk ile karşılaştığında 
değişir. Sulley, başlangıçta ondan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak 
sonrasında aralarında oluşan bağ onları farklı bir maceraya sürükler.

Kayıp Balık Nemo’nun ana karakteri Nemo, annesi ölmüş, babasıyla yaşayan bir palyaço 
balığıdır. Nemo’nun bir yüzgeci diğerinden daha küçüktür. Babası Nemo’nun küçük 
yüzgecinin onun yüzmesini engellediğini düşünür. Bu yüzden kendisinden fazla 
uzaklaşmasına izin vermez. Nemo’nun hikayesi, merakına yenilerek babasından 
uzaklaşıp kaybolmasıyla başlar. 

2008 yapımı animasyon filminin ana karakteri Vol-i, dünyayı temizlemek için üretilmiş 
bir robottur. İnsanlar dünyayı terk ettiği için, kahramanımız yüzyıllar boyunca 
gezegende çöp toplayıp durur. Bir gün dünyaya Eve adında bir arama robotu gönderilir. 
Vol-i, Eve’e aşık olur. Müzik dinleyen, aşk filmleri izleyen, romantik bir robot olan Vol-
i’nin aşkı dünyayı kurtarmaya yetecek midir?

Sulley, one of the main protagonists of the movie Monsters, is a good-natured, 
hardworking, gentle, but also big, horned and blue-furred monster. Considering 
scaring others as a profession, Sulley and his monster friends’ lives change when 
they meet a boy. Sulley initially does everything in his power to get rid of her.

Nemo, the main character of Finding Nemo, is a clownfish whose mother has 
died, and he lives with his father. Nemo has one fin smaller than the other. His 
father thinks Nemo’s small fin is preventing him from swimming. That’s why he 
doesn’t let him get far away from him. Nemo’s story begins with his curiosity and his 
disappearance from his father.

Wall-E the main character of the 2008 animated movie, is a robot built to clean up 
the world. As humans have left the world, our hero has been collecting garbage on 
the planet for centuries. One day, a search robot named Eve is sent to the world. 
Wall-E falls in love with Eve. Will the love of Wall-E, a romantic robot listening to 
music, and watching love movies, be enough to save the world?







Bunları Biliyor musunuz?Bunları Biliyor musunuz?
LOGILIFEKIDS

Do you know these?Do you know these?

Dünyada hiçbir canlıda 
görülmeyen bir özellik 
olarak, denizatlarının 
erkekleri doğum yapar. 
Denizatlarında, embriyolar 
tüm gelişimini erkeğin 
vücudunda tamamlayarak 
doğumunu gerçekleştirir. 
Pek çok canlı türünde 
erkek yalnız yavrunun 
bakımını üstlenirken, 
denizatlarının erkekleri, 
bu özelliğiyle diğer canlı 
türlerinden ayrılır.  

Males of seahorses give 
birth, a feature not seen 
in any living thing in the 
world. In seahorses, 
embryos complete their 
entire development in 
the male’s body and 
give birth. While the 
male takes care of the 
young alone in many 
species, the males of 
seahorses differ from 
other species with this 
feature.

Dişisi yerine erkeği 
doğuran canlı  
hangisidir?

Which animal gives birth 
to a male instead of a 
female?

14

Normal zamanlarda toprak üstü yeteri kadar nemli olmadığı için toprağın altında 
kalmayı tercih eden salyangozlar, yağmurdan sonra artık toprağın üstü de nemli olduğu 
için toprağın üstüne çıkarlar. İkinci bir sebebi ise üreme ihtiyacıdır. Toprak altında 
cinsleriyle karşılaşmakta zorlanan salyangozlar, yağmurdan sonra toprak üstüne 
çıkarak kendi cinsleriyle çiftleşirler. Salyangozların ilginç bir özelliği ise iki cinsin de 
yumurtlayabilmesi. 

Salyangozlar neden yağmurda çıkar?

In normal times, snails prefer to stay under 
the ground because the soil is not moist 
enough, and after the rain, they go above 
the ground because the top of the soil is 
also moist. A second reason is a need for 
reproduction. The snails have difficulty 
meeting their species under the ground, 
so they go out after the rain and mate. An 
interesting feature of snails is that both sexes 
can lay eggs.

Why do snails  
come out in the rain?



Sincaplar ağzını sepet olarak kullanan 
canlılardandır. Pek çok hayvan gibi yiyeceklerini 
saklama özelliği sincaplarda da görülür. Farklı 
olarak sincaplar, yiyeceklerini ağzında depolayarak 
saklamak üzere gömerler. Bu yüzden sincaplar, 
yanakları sürekli dolu bir şekilde görülebilirler. 

Bilinenin 
aksine, yıldızlar 
yeryüzünde 
değil, uzayda yer 
alırlar. Ve uzayda, 
dünyada olduğu 
gibi yerçekimi 
bulunmaz. Uzayda 
yer çekimi 
olmadığı için yıldızlar gökyüzünden 
düşmeden durabilirler. Bizler dünyadan 
bakınca, yıldızların havada asılı kaldığını 
düşünsek de yıldızlar uzayda dağınık halde 
bulunurlar. 

Squirrels are creatures that use their mouths 
as baskets. Like many animals, the ability to 
hide their food is also seen in squirrels. Unlike 
squirrels, they bury their food in their mouths to 
store it. That’s why squirrels can always be seen 
with full cheeks.

Contrary to popular 
belief, stars are 
located in space, 
not on earth. And 
there is no gravity 
in space, as there 
is on Earth. Since 
there is no gravity 
in space, stars can 

stay still without falling from the sky. 
Even though we think that the stars are 
suspended in the air when we look at 
it from the earth, the stars are found 
scattered in space.

Sincaplar neden ağzını  
tıka basa doldurur?

Yıldızlar nasıl havada 
durur?

Why do squirrels stuff  
their mouths?

How do the stars stay 
in the air?
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Clouds cannot absorb light due to 
air and water content. Lights 

that can enter the cloud hit 
the water droplets inside. 
With this impact, the light 
is scattered. The scattered 
light goes out of the cloud 

again. The color of the cloud 
consists of the mixture of colors 

that the light gives to the cloud.

Why are clouds white?
Bulutlar hava ve su içeriğinden 
dolayı ışığı ememez. 
Bulutun içine girebilen 
ışıklar, içerisindeki su 
damlacıklarına çarparlar. 
Bu çarpmayla ışık dağılır. 
Dağılan ışık bulutun 
tekrar dışına çıkar. Bulutun 
rengi, ışığın buluta verdiği 
renklerin karışımından oluşur. 

Bulutlar neden beyazdır?
Why do snails  
come out in the rain?
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Zehirli kayalıklarda sevimli bir canlı:

A cute creature on the poisonous cliffs:

PALYAÇO BALIĞI 
Canlı renkleri ve şirin görünüşüyle insanda sempati uyandıran palyaço balığı, mercan 
kayalıklarındaki zehirli deniz anemonlarının içinde yaşıyor. Peki nasıl oluyor da zarar 

görmüyor? Cevabı yazımızda…

The clownfish, which arouses sympathy with its vivid colors and cute appearance, lives 
inside the poisonous sea anemones in the coral reefs. So how come it doesn’t get hurt? 

The answer is in our article…

A dını üzerindeki renklerin palyaçoya 
benzemesinden alan bu sevimli balık, 
Kayıp Balık Nemo adlı animasyon 
filminden sonra daha çok sevildi. 

Tuzlu sularda yaşayan palyaço balığının 
bilinen 30’a yakın türü mevcut. Orijinal adı 
“Amphiprion” olan palyaço balıkları, Anemon 
olarak da bilinir. Büyüklüğü 6-10 cm arasında 
değişen palyaço balığı; genellikle Kızıldeniz, 
Pasifik ve Hint Okyanusu’nun sığ sularında 
yaşar. Herhangi bir tehlike karşısında 
birbirlerine tutunarak daha büyük bir balıkmış 
gibi davranabilirler. 

Yuvasını mercan resifleri arasına yapan 
palyaço balığı, bitkiye benzer anemon isimli 
zehirli deniz hayvanlarının dokunaçları 
arasında yaşar. Ancak üzerindeki saydam 
tabaka sayesinde zehirlenmeye karşı 
korunaklıdır. İçinde yaşadığı deniz anemonları, 
onları yırtıcı hayvanların saldırısından korur. 

T his cute fish, which takes its name 
from the colors that resemble a 
clown, became more popular after 
the animated movie Finding Nemo. 

There are about 30 known species of 
clownfish living in salty waters. Clownfish, 
called initially “Amphiprion”, are also known 
as Anemone. Clownfish, whose size varies 
between 6-10 cm, usually inhabit the shallow 
waters of the Red Sea, the Pacific, and the 
Indian Ocean. In the face of danger, they 
can act like bigger fish by holding on to each 
other.

Making its nest among coral reefs, 
the clownfish lives between the tentacles 
of plant-like poisonous sea animals 
called anemones. However, thanks to its 
transparent layer, it is protected against 
poisoning. The sea anemones in which it lives 
protect them from the attack of predators. 
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Palyaço balığı plankton denen çok küçük 
canlılarla beslenir. 

Palyaço balığının turuncu renkli türleri 
daha çok bilinse de farklı görünüme sahip 
olanları da vardır. Türlerine göre, şekilleri 
gibi karakterleri de değişiklik gösterir. Koyu 
renkli Premnas biaculeatus türleri daha 
saldırgan olmakla birlikte True percula ve 
ocellaris türleri daha evcildir.

Yumurtlayarak üreyen palyaço balığı bir 
defada 100-1000 arası yumurta bırakabilir. 
Erkek balık tarafından korunan yumurtalar 
dört-beş gün içinde olgunlaşır. Palyaço 
balığının en ilginç yanı hepsinin erkek 
cinsiyetiyle doğmasıdır. Bir kısmı cinsiyetlerini 
değiştirerek dişi olabilir. Hiyerarşik düzende 
yaşarlar ve en tepedeki balığın cinsiyeti 
dişidir. Ortalama yaşam süresi 6-10 yıl olan 
palyaço balıkları akvaryumda da rahatlıkla 
beslenebilir. 200 litrelik akvaryumlarda 
üremeye elverişlidirler. Uzun süre yaşamaları 
için akvaryum suyu sıcaklığının 26-28 derece 
arasında olması idealdir. 

Clownfish feed on tiny creatures called 
plankton. Although the orange-colored 
types of clownfish are more known, there 
are also some with different appearances. 
According to their species, their characters 
and shapes also differ. Dark-colored Premnas 
biaculeatus species are more aggressive, 
whereas True percula and ocellaris species 
are more domesticated.

Clownfish reproduce by laying eggs and 
can lay 100-1000 eggs at a time. Protected 
by the male fish, the eggs mature in four to 
five days. The most interesting thing about 
clownfish is that they are all born male. 
Some may become female by changing their 
gender. They live in a hierarchical order, and 
the sex of the top fish is female.

Clownfish with an average life span of 
6-10 years can be easily fed in the aquarium. 
They are suitable for breeding in 200-liter 
aquariums. For them to live for a long time, it 
is ideal that the aquarium water temperature 
is between 26-28 degrees.
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THE WORLD’S LARGEST ANIMAL MIGRATION

Dünyanın en büyük  
hayvan göçü 

Her yıl Tanzanya’nın Serengeti kırsalında 
umut dolu ama aynı zamanda tehlikeli bir 
göç hazırlığı başlıyor. 3 bin kilometrelik 
uzun bir yolculuğa çıkan yaban hayvanlar, 

sürüler halinde Kenya’nın Masai Mara 
bölgesine akıyor.

Each year, preparations for a hopeful but 
dangerous migration begin in the Serengeti 
countryside of Tanzania. Going on a long 
journey of 3,000 kilometers, wild animals 
flock to the Masai Mara region of Kenya 

in herds.
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T he “great migration” of wild 
animals in Africa, such as 
antelope, zebra, elephant, lion, 
giraffe, leopard, and rhinoceros 

every year, reveals an impressive struggle 
for survival, full of difficulties and 

dangers. The migration, which 
started from the Serengeti 

National Park in Tanzania, 
ends in Masai Mara after 
months of travel.
Serengeti National Park, 
added to the World 

Cultural Heritage List by 
UNESCO, covers a large area 

of 14 thousand 750 square 
kilometers. Derived from Siringet, 

which means eternity, Serengeti is 
home to the world’s largest migration. 
With the region’s yearly migration, 1.5 

A ntilop, zebra, fil, aslan, zürafa, 
leopar ve gergedan gibi Afrika’da 
yaşayan yaban hayvanların her yıl 
gerçekleştirdiği “büyük göç”, nice 

zorluk ve tehlikelerle dolu fakat etkileyici 
bir yaşam mücadelesini gözler önüne 
seriyor. Tanzanya’daki Serengeti 
Milli Parkı’ndan başlayan göç, 
aylarca süren yolculuktan 
sonra Masai Mara’da son 
buluyor. 
UNESCO tarafından Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ne 
eklenerek koruma altına 
alınan Serengeti Milli Parkı, 
14 bin 750 kilometrekarelik 
büyük bir alanı kaplıyor. Sonsuzluk 
anlamına gelen Siringet’ten türeyen 
Serengeti, dünyanın en büyük göçüne 
ev sahipliği yapıyor. Bölgede her yıl 



LOGILIFEKIDS KEŞIF / EXPLORE

20

gerçekleşen göçle birlikte 1,5 
milyon Afrika antilobu, 500 bin 
civarında zebra ve Afrika’nın 
beş büyükleri olarak bilinen 
fil, aslan Afrika mandası, 
leopar ve gergedan sürüsü yer 
değiştiriyor. Su ve yiyeceğin 
peşinde gidilen binlerce 
kilometrelik yolculukta son durak 
Kenya’nın Masai Mara bölgesi oluyor. 
Ekim ve Kasım aylarını Masai Mara’da 
geçiren göç sürüleri için Aralık ayında 
tersine göç başlıyor. 
Göç takvimi büyük ölçüde bölgedeki yağış 
hareketlerine bağlı olsa da kabaca bir 
tahminde bulunmak mümkün. Şubat ayında 
yavrulayan Afrika antilopları, buradaki 
bereketli volkanik topraklarda beslenerek 
yavrularını emziriyorlar. Nisan-Mayıs 

million African wildebeest, around 
500 thousand zebras, and the 

elephant, lion, African buffalo, 
leopard, and rhinoceros 
herds, known as the big five 
of Africa, are displaced. 
The last stop in the journey 

of thousands of kilometers in 
pursuit of water and food is the 

Masai Mara region of Kenya. For 
migratory herds that spend October and 
November in the Masai Mara, reverse 
migration begins in December.
Although the migration calendar largely 
depends on precipitation movements in 
the region, it is possible to make a rough 
estimate. African antelopes calving in 
February feed their young on the fertile 
volcanic soils here. The great migration 
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aylarında Serengeti’de kuraklık 
başladığından büyük göç de 
başlıyor. Haziran ve Temmuz 
aylarında su seviyesi düşük 
olan Grumeti Nehri’nden 
geçiş gerçekleşirken nehirde 
yaşayan timsahlar en büyük 
tehlikeyi oluşturuyor. Umut 
dolu yolculukları hayatta kalma 
mücadelesine dönüşen sürülerin Masai 
Mara’ya varışı ise Ağustos-Eylül ayını 
buluyor.
Serengeti Milli Parkı, özellikle büyük 
göç zamanı turistleri kendine çekiyor. 
Büyük göçe tanıklık etmek için en uygun 
zaman ise Haziran-Ekim arası dönem. 
Kenya’dakine nazaran daha fazla yabani 
hayvanın bulunduğu Serengeti Milli 
Parkı’nda safari turu da yapılabiliyor. 

starts in the Serengeti in April-
May, when the drought begins. 

While crossing the Grumeti 
River, which has a low water 
level in June and July, the 
crocodiles living in the river 
pose the greatest danger. The 

arrival of the herds in Masai 
Mara, whose hopeful journey 

turns into a struggle for survival, is 
between August and September.
Serengeti National Park attracts 
tourists, especially during the great 
migration time. The best time to 
witness the great migration is between 
June and October. Safari tours are also 
available in Serengeti National Park, 
where there are more wild animals than 
in Kenya.
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En keyifli dönüşüm: 

The most enjoyable transformation: 

BATIK BOYAMA

BATIK DYEING

Modası hiç geçmeyen batik boyama tekniği ile hem eski kıyafetlerinizi 
değerlendirebilir hem de eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bir yetişkinin yardımı 

eşliğinde yapabileceğiniz etkinliğin en zevkli yanı; farklı katlama teknikleri kullanarak 
değişik desenler elde etmek!  

With the batik dyeing technique that never goes out of fashion, you can both evaluate 
your old clothes and have a fun time. The most enjoyable part of the activity, which 

you can do with the help of an adult; is to get different patterns using different 
folding techniques!

G eri dönüşüm, geleceğimizin 
sürdürülebilirliği adına çok önemli 
bir kavram. Siz de geri dönüşüme 
katkıda bulunmak istiyorsanız 

batik boyama bunun en eğlenceli yolu. 
Kullanmadığınız beyaz bir tişörtü yeniden 
dönüştürerek batik modasına da ayak 
uydurabilirsiniz. 

R ecycling is a very important 
concept for the sustainability 
of our future. If you want to 
contribute to recycling, batik 

dyeing is the most fun way. You can 
also keep up with the batik fashion by 
repurposing a white t-shirt you don’t 
use.
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Tişörtü plastik bir örtü ya da çöp 
poşetinin üzerine düzgünce seriyoruz. 
Ardından çatalı ister tişörtün ortasından 
isterseniz biraz üstünden kendi etrafında 
döndürmeye başlıyoruz. Sonra çatalı çıkarıp 
tişörtü yuvarlak bir şekilde iki-üç lastikle 
sabitliyoruz. Tişörtümüzde kullanmak 
istediğimiz renkleri seçiyoruz. Dilerseniz 
renkleri birbirine karıştırarak farklı renkler 
elde edebilir, beyazla karıştırarak daha 
soft renkler ortaya 
çıkarabilirsiniz. Renklerin 
içine su koyarak boyaları 
inceltiyoruz. Sonra 
tişörtü ılık suyla ıslatarak 
lastiğin böldüğü her kumaş 
dilimine başka bir boyayı 
döküyoruz. Aynı işlemi 
tişörtün arka kısmına 
da uyguluyoruz. Sonra 
kumaşı naylon bir poşet 
ya da streç filme sararak 
boyayı emene kadar 
bekletiyoruz. İki saat 
sonra lastikleri çıkartıp 
ılık suda duruluyoruz. Ardından kurutup 
ütüledikten sonra tişörtünüz giymeye hazır!

Tişörtlerinizin üzerine farklı desenler 
yapmak isterseniz farklı tişört katlama 
teknikleri de kullanabilirsiniz. Tişörtü 
düz bir şekilde serdikten sonra aşağıdan 
yukarıya ya da sağdan sola doğru kıvırın. 
Sardığınız tişörte istediğiniz çizgi sayısı 
kadar lastik bağlayın. Bağladığınız her kısma 
farklı bir renk uygulayabilirsiniz. Diğer 
bir desen için, tişörtün kumaşını elinizle 
çimdikleyerek o kısımlara lastik sarın. Sonra 
etraflarını boyayın. Lastikleri çıkarınca 
puantiyeler oluşacak. Yine kırıştırarak ya 
da pileli katlayarak farklı desenler elde 
edebilirsiniz. 

Lay the t-shirt neatly on a plastic 
sheet or garbage bag. Then we rotate the 
fork around itself, either in the middle 
of the shirt or a little above it. Then we 
take out the fork and fix the t-shirt in a 
round shape with two or three elastics. We 
choose the colors we want to use on our 
t-shirts. If you wish, you can get different 
colors by mixing colors, and you can create 
softer colors by mixing them with white. 

We thin the paints by 
adding water to the 
colors. Then we wet the 
t-shirt with warm water 
and pour another dye 
on each piece of fabric 
divided by the tire. We 
do the same with the 
back of the shirt. Then 
we wrap the fabric in a 
nylon bag or stretch film 
and wait until the paint 
absorbs. After two hours, 
we remove the tires and 
rinse them in warm water. 

After drying and ironing, your t-shirt is 
ready to wear!

If you want to make different patterns 
on your t-shirts, you can also use other 
t-shirt folding techniques. After laying the 
t-shirt flat, fold it from bottom to top or 
right to left. Tie as many elastic bands as 
you want on the T-shirt you are wrapping. 
You can apply a different color to each part 
you connect. For another pattern, pinch the 
fabric of the t-shirt with your hand and 
wrap rubber around those parts. Then paint 
around them. When you remove the tires, 
polka dots will form. Again, you can get 
different patterns by creasing or folding 
pleats.

Malzemeler Materials
✰ Eski beyaz bir tişört
✰ Kumaş boyası
✰ Çatal
✰ Birkaç adet paket lastiği
✰ Plastik eldiven

✰ An old white T-shirt
✰ Fabric dye
✰ Fork
✰ Several rubber bands
✰ Plastic glove
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